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 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 )توصيف البرنامج التدريبي(
 ممارس التربية الخاصة (: اسم البرنامج التدريبي(. 

 هداف البرنامج التدريبي:أ 

 طالب ذوي االحتياجات الخاصة، في ضوء املعايير املهنية املعتمدة، ووفق أحدث االتجاهات : تنمية اتجاهات املشاركين ومعارفهم ومهاراتهم في مجال تربية وتعليم الالهدف العام

 العاملية.

 :األهداف الخاصة 

 يتوقع من املشارك/ املشاركة في نهاية البرنامج القدرة على :

 معرفة املفاهيم واألسس التي يرتكز عليها تخصص التربية الخاصة. .1

 ة الخاصة والبدائل التربوية، والخدمات املساندة، والبرامج التأهيلية في التربية الخاصة.تحديد أنماط تقديم خدمات التربي .2

 معرفة مراحل وخصائص النمو ، والفروق الفردية، واألسباب العامة لإلعاقة. .3

 تطبيق أساليب القياس والتقويم في مجال التربية الخاصة. .4

 الخاصة. استخدام طرق تدريس مناسبة لذوي االحتياجات التربوية .5

 تصميم البرامج السلوكية لذوي االحتياجات التربوية الخاصة. .6

 تطبيق استراتيجيات تنمية املهارات االستقاللية لدى ذوي االحتياجات التربوية الخاصة. .7

 إعداد البرنامج التربوي الفردي. .8

 :الفئة املستهدفة في البرنامج التدريبي 

 .معلمو التربية الخاصة بجميع التخصصات 

 يعملون في مدارس يوجد بها طالب من ذوي االحتياجات التربوية الخاصة، والذين و التعليم العام الذين يدرسون طالب من ذوي االحتياجات التربوية الخاصةمعلم. 

 .مديرو معاهد و برامج التربية الخاصة 

 .مشرفو التربية الخاصة 

 ة الخاصة.مشرفو التعليم العام الذين يشرفون على معاهد و برامج التربي 
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 :املدة الزمنية للبرنامج التدريبي 

 ( ساعات لكل يوم تدريبي.5( ساعة تدريبية، بواقع ) 25( أيام ، )  5) 

 :الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج التدريبي 

 

 اليوم
 الزمن

 الزمن بالدقيقة اإلجراء
 إلى من

جميع 

 األيام

 121 الجلسة األولى 11 8

 31 استراحة 11,31 11

 01 الجلسة الثانية 12 11,31

 61 الجلسة الثالثة 1 12
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 :خطة البرنامج التدريبي        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالدقيقة  الزمن  املوضوع                  األيام    عنوان الوحدة   الجلسات   

 

121 

 

 اململكة في الخاصة التربية عليها ترتكز التي واألسس املفاهيم

 املتعلقة التربوية واألنظمة اللوائح+ السعودية العربية

 الدولية واملواثيق اململكة في اإلعاقة ذوي  باألشخاص

اإلعاقة. ذوي  األشخاص بحقوق  املتعلقة  

 التربية ومرتكزات أسس األولى

في اململكة العربية  الخاصة

 السعودية.

 

 األول 

أهدافه, أنواعه, خصائصه و وأنواعه تعريفه السلوك 01 يل السلوك اإلنسانيتعد الثانية   

 
 

61 

 تعديل مجاالت السلوك، تعديل( استراتيجيات) أساليب

اإلعاقة. لذوي  السلوك  

 الثالثة

 

121 

)  أسبابها و املختلفة واالضطرابات اإلعاقة تعريف

 اضطرابات التعلم، صعوبات البصرية، العقلية، السمعية،

التوحد(. الحركة، فرط التواصل،  

اقاتاإلع أنواع األولى  

 وأسبابها

قياسها وطرق   

 

 الثاني

مفهومه. وتبني الشامل التعليم مفهوم على التعرف 01  التعليم الثانية 

التربية  برامج و معاهد في الصفية و املدرسية البيئة تنظيم 61 الشامل.

 الخاصة.

 

 الثالثة 

 إعداده وآلية الفردي التربوي  البرنامج وأهمية )مفهوم 121

الفردي. التربوي  البرنامج في العمل فريق( + ومراحله  

  األولى

 أهمية البرنامج التربوي 

 الفردي

 

 

 الثالث

املتدربين. بها يقوم أنشطة 01  الثانية 

البرنامج تقويم 61  الثالثة 
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 التدريبية التجهيزات واملعينات: 

 .جهاز العرض الرأس ي)بروجكتر( .1

 لعمل. طاوالت دائرية لورش ا .2

 :أساليب تقويم البرنامج التدريبي 

 تقويم ذاتي )قبلي، بعدي(. .1

 تدريبات وأنشطة تطبيقية. .2

 قياس األثر ميدانيا. .3
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 :تدل املصطلحات التالية أينما وردت على ما يلي: مسرد مصطلحات الحقيبة التدريبية 

 مفهومه حاملصطل م

 اإلثراء  .1
ويود التالميوذ املوهووبين واملتفووقين بخبورات ومهوارات تعليميوة متنوعوة ومتعمقوة تلبوي احتياجواتهم ورفبواتهم ال يوفرهوا املون   هو أسلوب تربووي يوتم مون خاللوه تز 

 الدراسوي.

 األجهزة التعويضية  .2
ى حوود ممكووون ، أو هووي مجموعووة األجهووزة والوسووائل التوووي تعموول علووى تعووويج جوووزء مفقووود موون الجسووم ، أو مسووواعدة أعضوواء الجسووم املصووابة علوووى العموول ألق وو 

 مساعدة الفرد املعوق على التعلم واالستفادة من الدورات املتبقية لديه.

 هو شخص مدرب مهنيا للعمل مع التالميذ وأسرهم عن طريق جمع املعلومات في سبيل توفير الخدمات االجتماعية املناسبة. األخصائي االجتماعي  .3

 اإلرشاد املنهي  .4

وجبهوووا مسووواعدة الفووورد لوووتفهم حقيقوووة نفسوووه وقدراتوووه ، واسوووت الل مواهبوووه ، والتعووورف علوووى األعموووال املتاحوووة ، واختيوووار أك رهوووا هوووو عمليوووة علميوووة منظموووة يوووتم بم

االحتياجوووات  مناسوووبة لوووه ، وتووووفير املشوووورة الالزموووة بشوووأن اختيوووار العمووول والتووودريب والتطبيوووق. وموووع  وووون هوووذه الخدموووة مفيووودة ألفوووراد املجتموووع عاموووة ف وووي لوووذوي 

 ر أهمية وفائدة ، وتعتبر من الخدمات املساندة الهامة في هذا امليدان.الخاصة أك 

5.  
أساليب التقويم 

 الرسمية
 هي أساليب مقننة تستخدم لجمع املعلومات حووول التلميذ.

6.  
فير  أساليب التقويم

 الرسمية
 هي أساليب تستخدم لجمع املعلومات حول التلميذ باستثناء األساليب املقننة.

 و أسلوب تربوي يتم من خالله ترفيع التلميذ املوهوب واملتفوق بصفة استثنائية من صف إلى آخر في مادة أو أك ر.ه التسريع  .7

 األصم  .8
ديسووبل فوووأك ر ، بعووود اسوووتخدام املعينووات السووومعية مموووا يحوووول دون اعتمووواده علووى حاسوووة السووومع فوووي فهوووم  71هووو الفووورد الوووذي يعووواني موون فقووودان سوووم ي يبووودأ بوووو 

 الكالم .

 هي سلوك متوقع يمكن مالحظته وقياسه وتحقيقه خالل سنة دراسية  أو أك ر من خالل تنفيذ البرنامج التربوي الفردي الخاص بالتلميذ. هداف بعيدة املدىاأل   .0

 هي سلوك متوقع من التلميذ يمكن مالحظته وقياسه وتحقيقه خالل فترة زمنية قصيرة. األهداف قصيرة املدى  .11

 لوائح واألنظمة.يقصد به تنظيم عملية املتابعة واإلشراف اإلداري واملالي على معاهد وبرامج ومراكز التربية الخاصة والعاملين فيها وفق الصالحيات وال واملالياالرتباط اإلداري   .11

 االرتباط الفني  .12
من قبل املختصين باألمانة العاموة للتربيوة الخاصوة مباشورة يقصد به تنظيم عملية اإلشراف التربوي على معاهد وبرامج ومراكز التربية الخاصة والعاملين فيها 

 ، وذلك بهدف تطوير البرامج واالرتقاء بأداء العاملين فيها.
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 اضطراب التوحد  .13

 ومن مظاهره األساسية ما يلي:  36هو اضطراب يحدث لدى الطفل قبل بلوفه سن 
ً
 شهرا

 للتواصل الطبي ي مع اآلخرين. اإلخفاق في تنمية القدرة على الكالم والتحدث ، وعدم  -ا
ً
 القدرة على استخدام ما تعلوومه أو ما هو موجود لديه أصال

 االنطواء واالنعزال وعدم املقدرة على تكوين عالقات عادية مع اآلخرين.  -ب

 ات نمطية فير هادفة و متكررة بشكل واضح.يوجود سلوك -ج

 اضطرابات التواصل  .14

و الصوووت أو الطالقووة الكالميووة أو تووأخر ل وووي أو عوودم نمووو الل ووة التعبيريووة أو الل ووة االسووتقبالية األموور الووذي يجعوول الطفوول هووي اضووطرابات ملحويووة فووي النطووق أ

 بحاجة إلى برامج عالجية أو تربوية خاصة. وهي نوعان: 

خلوول يالحووي فووي إرسووال واسووتخدام الرموووز اللفظيووة   اضووطرابات الكووالم: هووي خلوول فووي الصوووت ، أو لفووي األصوووات الكالميووة ، أو فووي الطالقووة النطقيووة. وهووذا ال -ا

 وتصنف اضطرابات الكالم ضمن ثالث فئات رئيسة هي: 

 اضطرابات الصوت: هي فياب أو خلل في إنتاج الصوت بنوعية معينة أو شدة معينوووة أو علو معين ، مثل اللخنة األنفية والبحة الشديدة.  -1

 صوات الكالم ، ويشمل اإلبدال واإلضافة والحذف والتشويه. اضطرابات النطق: هي خلل في إنتاج أ -2

 اضطرابات الطالقة: هي خلل في التعبير اللفظي يظهر على شكل ت ير في معدل الكالم وإيقاعه ، مثل التأتأة والكالم بسرعة فائقة.  -3

واملكتوبة لل ة ، واالضوطراب يمكون أن يشومل أحود أو جميوع جوانوب  اضطرابات الل ة: هي خلل أو شذوذ في تطور أو نمو فهم واستخدام الرموز املنطوقة -ب 

 الل ة التالوووووية: 

 شكل الل ة )األصوات ، التراكيب ، القواعد(. · 

 محتوى الل ة )املعنى(. · 

 االستخدام الوييفي لل ة )االستخدام العملي لل ة في املواقف املختلفة لتخدم أفراضا مختلفة(.· 

15.  
لوكية االضطرابات الس

 واالنفعالية

ر سولبا علوى هي اضطرابات سلوكية وانفعالية تحدث لدى التلميذ وتظهر من خالل واحدة أو أك ر من الخصائص التالية بدرجة واضحة و ملودة مون الوزمن وتو ث

 العملية التعليمية وهذه الخصائص هي: 

 أ. عدم القدرة على التعلم ال تعود ألسباب عقلية أو حسية أو صحية. و

 عدم القدرة على بناء عالقات شخصية ُمرضية مع اآلخرين وعدم القدرة على املحافظة على هذه العالقات إن وجدت.  ب.

 ج. يهور أنماط سلوكية فير مناسبة في املواقف العادية. 

 د. مزاج عام من الكآبة والحزن. 

 ومدرسية.هو. امليل إليهار أعراض جسمية ، آالم ، أو مخاوف مرتبطة بمشكالت شخصية 

 يقصد بها البيئات التعليمية وأنماط تقديم خدمات التربية الخاصة. البدائل املكانية التربوية  .16
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 البرامج االنتقالية  .17
درسوووة إلوووى هوووي مجموعوووة متناسوووقة مووون األنشوووطة املصوووممة لتهيئوووة التلميوووذ ذي االحتياجوووات الخاصوووة لالنتقوووال مووون مرحلوووة أو مووون بيئوووة إلوووى أخووورى ، ومووون حيووواة امل

 شطة الحياة العامة ، ليتمكن من االعتماد على نفسه بعد هللا سبحانه وتعالى.أن

 هي برامج ذوي االحتياجات التربوية الخاصة املقدمة في املدارس العادية أو امللحقة بمعاهد وبرامج التربية الخاصة . برامج التربية الخاصة  .18

 تلميذ أو أك ر بهدف تمكينهم من مسايرة زمالئهم بنفس املستوى التعليمي . هو برنامج خاص يتم إعداده حسب حاجة البرنامج اإلضافي  .10

 التأهيل  .21

جوووة ممكنوووة مووون هوووو عمليوووة متسوووقة لتوييوووف الخووودمات الطبيوووة ، و االجتماعيوووة ، و النفسوووية ،    و التربويوووة ، و املهنيوووة ، ملسووواعدة املعووووق فوووي تحقيوووق أق ووو ى در 

 مووون التو  تمكينووهالفاعليووة الوييفيووة ، بهوودف 
ً
افووق مووع متطلبووات بيطتووه الطبيعيوووة ، و االجتماعيووة ، و كووذلك تنميووة قدراتووه لالعتمووواد علووى نفسووه و جعلووه ،عضووووا

 في املجتمع ما أمكن .
ً
 منتجا

 التأهيل االجتماعي  .21

إلوى دمجوه أو إعوادة  دمجوه فوي املجتموع هو تهيئة التلميذ للحياة العامة في أسرته ومجتمعه بالقدر الذي تمكنه قدراتوه ، وتكوون هوذه التهيئوة وفوق عمليوات ترموي 

و مشوا ل ماليوة ، وذلك بمساعدته على التكيف مع املتطلبات املختلفة مثل: متطلبات أسرته ، ومجتمعه املحلي، ومهنتوه ، موع العمول علوى تخفيوف أيوة أعبواء أ

 أو اجتماعية قد تعوق عملية التأهيل في مجملها.

 التأهيل الشخ  ي  .22
كيوووف موووع العووووق والتعامووول معوووه بشوووكل سوووليم مووون جميوووع الجوانوووب النفسوووية واالجتماعيوووة واالقتصوووادية ويشووومل ذلوووك تأهيلوووه السوووتخدام هوووو تهيئوووة التلميوووذ للت

 الوسائل واألساليب التعويضية املالئمة.

 أو املهارات أو االهتمامات.هو أسلوب تربوي يتم من خالله تعليم التالميذ املوهوبين واملتفوقين في مجموعات متجانسة من حيث القدرات  التجميع  .23

 التخلف العقلي  .24

توسوب بشوكل يعرف التخلف العقلي على انوه حالوة تشوير إلوى جوانوب قصوور ملموسوة فوي األداء الووييفي الحوالي للفورد ، وتتصوف الحالوة بوأداء عقلوي أقول مون امل

 مووووع جوانووووب قصووووور فووووي مجووووالين أو اك وووور موووون مجوووواالت املهووووارات التكيفيوووو
ً
ة التاليووووة: التواصوووول ، العنايووووة الذاتيووووة ، الحيوووواة امل زليووووة ، املهووووارات واضووووح يكووووون متالزمووووا

العموووول ، ويظهوووور االجتماعيووووة ، اسووووتخدام املصووووادر املجتمعيووووة ، التوجيووووه الووووذاتي ، الكووووحة والسووووالمة ، املهووووارات األ اديميووووة الوييفيووووة ، وقوووو  الفوووورا  ومهووووارات 

 التخلف العقلي قبل سن الثامنة عشرة. 

 إلى ثالث فئات: ويصنف التخلف ال
ً
 عقلي تربويا

 علوى اختبوار سوتانفورد بيتيوه ، أو موا يعوادل أيوا  52-73درجوة تقريبوا علوى اختبوار وكسولر، أو  55-75أ. القابلون للتعلم وتتراوح درجة ذ ائهم ما بين 
ً
درجوة تقريبوا

 منهما من اختبارات ذ اء مقننة أخرى. 

 على اختبار وكسلر، أو  41-54بين ب. القابلون للتدريب وتتراوح درجة ذ ائهم ما 
ً
 علوى اختبوار سوتانفورد بيتيوه ، أو موا يعوادل   36-51درجة تقريبا

ً
درجوة تقريبوا

 أيا منهما من اختبارات ذ اء مقننة أخرى. 

موا يعوادل أيوا منهموا مون اختبوارات درجوة علوى اختبوار سوتانفورد بيتيوه أو  36درجة علوى اختبوار وكسولر ، أو  41ج. الفئة االعتمادية وتكون درجة ذ ائهم أقل من 

 ذ اء مقننة أخرى. 

 دمات.مع مالحظة أن الخدمات التربوية والتعليمية في املدارس تقتصر على فئة القابلين للتعلم ويمكن للقابلين للتدريب االستفادة من هذه الخ
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 التربية الخاصة  .25
 لتلبيوووة االحتياجوووات الخاصوووة باألطفوووال فيووور العووواديين ، وتشوووتمل علوووى يقصووود بالتربيوووة الخاصوووة مجموعوووة البووورامج والخطوووب واالسوووتراتيجيات ا

ً
ملصوووممة خصيصوووا

 طرائق تدريس وأدوات وتجهيزات ومعدات خاصة ، باإلضافة إلى خدمات مساندة.

 هو عدم القدرة على التركيز مدة  افية لتنفيذ املهمة املطلوبة. تشت  االنتباه  .26

 تعدد العوق   .27
املصنفة ضمن برامج التربية الخاصة مثل الصمم وكف البصور ، أو التخلوف العقلوي والصومم ، أو كوف البصور والتخلوف  التلميذ وجود أك ر من عوق لدى  هو 

 الخ ، ت دي إلى مشا ل تربوية شديدة وال يمكن التعامل معها من خالل البرامج التربوية املعدة خصيصا لنوع واحد من أنواع العوق.…العقلي والصمم

 هو عملية منظمة تهدف إلى تعزيز وتنمية سلوك مرفوب فيه أو تشكيل سلوك فير موجود أو تخفيج أو إيقاف سلوك فير مرفوب فيه. وكتعديل السل  .28

 هو عملية فكرية معرفية يتتج عنها استجابة جديدة ومختلفة وفير متوقعة تجاه مشكلة أو مواقف معينة. التفكير اإلبداعي  .20

 التفوق واملوهبة  .31

الخطابوووة ، ة أو اسووتعداد متميوووز فووي مجووال أو اك وور مووون مجوواالت الووذ اء، أو التفكيووور اإلبووداعي ، أو التحصوويل الدراسوو ي ، أو املهوووارات والقوودرات الخاصووة  قوودرة بووارز 

لتلميووذ املتفووووق واملوهوووب فوووي والشووعر، والرسووم ، واألشووو ال اليدويووة ، والرياضوووة البدنيووة ، والتمثيووول املسووراي ، أو القووودرة القياديووة...الخ. وفالبوووا مووا يكوووون أداء ا

 املجاالت السابقة متميزا عن زمالئه الذين يماثلونه في العمر الزمني.

 هو الذي ال يحتاج إلى خدمات التربية الخاصة التلميذ العادي  .31

 التلميذ فير العادي  .32
، أو السولوكية واالنفعاليوة ، أو األ اديميوة اختالفوا يوجوب تقوديم  هو التلميذ الذي يختلف في قدراته العقلية أو الحسية أو الجسمية والكحية ، أو التواصولية

 خدمات التربية الخاصة.

 التلميذ املعوق   .33
ى الحووود الوووذي هوووو  ووول تلميوووذ لديوووه قصوووور كلوووي أو جزئوووي بشوووكل مسوووتديم فوووي قدراتوووه الجسووومية أو الحسوووية أو العقليوووة أو التواصووولية أو األ اديميوووة أو النفسوووية إلووو

 التربية الخاصة. يستوجب تقديم خدمات

 هو أسلوب يضم مجموعة من طرق التواصل مثل: ل ة اإلشارة ، وأبجدية األصابع ، والكالم الشف ي والكالم املكتوب. التواصل الكلي  .34

 الخدمات املساندة  .35
ات التربويووووة الخاصووووة ، مثوووول: العووووالج الطبي ووووي هووووي البوووورامج التووووي تكووووون طبيعتهووووا األساسووووية فيوووور تربويووووة ، ولكنهووووا ضوووورورية للنمووووو التربوووووي للتالميووووذ ذوي االحتياجوووو

 والوييفي وتكحيح عيوب النطق والكالم ، وخدمات اإلرشاد النفس ي.

 هو تربية وتعليم التالميذ فير العاديين في املدارس العادية مع تزويدهم بخدمات التربية الخاصة. الدمج  .36

 س السمع.هي وحدة قياس خاصة تعبر عن حدة الصوت وتستخدم لقيا ديسبل  .37

 هو شعور بعدم الراحة في االختالط والتفاعل مع اآلخرين يظهر من خالل تجنب التحدث أو املشاركة في التشاطات املختلفة. السلوك االنسحابي  .38

 السلوك التكيفي  .30
ثول املووستوى املتوقوع ثقافيوا ممون هوم فوي مثول هو مدى فاعلية الفرد وقدرته على تحقيق مستوى مناسب من االكتفاء الذاتي واملسئولية االجتموواعية بدرجوة تما

 سنه.
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 صعوبات التعلم  .41

فووي اضوووطرابات  هووي اضووطرابات فووي واحوودة أو أك وور موون العمليوووات النفسووية األساسووية التووي تتضوومن فهووم واسووتخدام الل وووة املكتوبووة أو الل ووة املنطوقووة والتووي تبوودو 

، والتعبيووور ، والخوووب( ، والرياضووويات والتوووي ال تعوووود إلوووى أسوووباب تتعلوووق بوووالعوق العقلوووي أو السوووم ي أو  االسوووتماع والتفكيووور والكوووالم ، والقوووراءة ، والكتابوووة )اإلموووالء

 البصري أو فيرها من أنواع العوق أو يروف التعلم أو الرعاية األسرية.

 ) 6/61َو  6/24هو الشخص الذي تتراوح حدة إبصاره بين  ضعيف البصر  .41
ً
 ينين بعد إجراء التكحيحات املمكنة.قدم( بأقوى الع 21/81،21/211موووترا

 ضعيف السمع  .42
ديسووووبل بعوووود اسووووتخدام املعينووووات السوووومعية ، ممووووا يجعلووووه يواجووووه صووووعوبة فووووي فهووووم الكووووالم  60َو  35هووووو الشووووخص الووووذي يعوووواني موووون فقوووودان سووووم ي يتووووراوح بووووين 

 باالعتماد على حاسة السمع فقب.

 لعادي برموز نقطية ملموسة يستخدمه املكفوفون في القراءة والكتابة.هي أسلوب يتم من خالله تمثيل نظام الخب ا طريقة برايل  .43

 العوق البصري   .44
جميع الفئات التي تحتاج إلى برامج وخدمات التربية الخاصوة بسوبب وجوود نقوص فوي القودرات البصورية  -من الناحية اإلجرائية  -هو مصطلح عام تندرج تحته 

 كفوفون ، وضعاف البصر.، والتصتيفات الرئيسة لهذه الفئات هي: امل

45.  
العوق الجسمي 

 والصحي

قصوود هوو عوووق يحوورم التلميووذ مون القوودرة علووى القيووام بويائفوه الجسوومية والحركيووة بشووكل عووادي مموا يسووتدعي توووفير خوودمات متخصصوة تمكنووه موون الووتعلم. وي

لعظمووووي أو العضووووالت أو الحوووواالت الكووووحية التووووي تسووووتدعي بووووالعوق هنووووا أي إصووووابة سووووواء  انوووو  بسوووويطة أو شووووديدة تصوووويب الجهوووواز العصووووبي املركووووزي أو الهيكوووول ا

 خدمات خاصة.

 العوق السم ي  .46
جميووووع الفئووووات التووووي تحتوووواج إلووووى بوووورامج وخوووودمات التربيووووة الخاصووووة بسووووبب وجووووود نقووووص فووووي القوووودرات  -موووون الناحيووووة اإلجرائيووووة  -هووووو مصووووطلح عووووام تنوووودرج تحتووووه 

 ضعاف السمع.السمعية ، والتصتيفات الرئيسة لهذه الفئات هي: الصم ، و 

 مركز  املصادر  .47
تربويوة خاصووة  هوي فرفوة باملدرسوة العاديووة يحضور إليهوا التلميووذ ذو االحتياجوات التربويوة الخاصوة لفتوورة ال تزيود علوى نصووف اليووم الدراسو ي ب ورض تلقووي خودمات

 من قبل معلم متخصص.

48.  
الفريق متعدد 

 التخصصات

 عدد من املتخصصين وفيرهم ممن تستدعي حالة التلميذ مشاركته مثل: وهو أسلوب يقوم على أساس مفهوم تربوي يتضمن إشراك 

 مدير املدرسة أو البرنامج.  -

 معلم التربية الخاصة. و  -

 ولي أمر التلميذ.   -

 ومن األمثلة على أنواع الفرق ما يلي: 

 فريق الخطة التربوية الفردية.   -

 فريق القياس والتشخيص.  -

 اسية في املدرسة العادية تتلقى فيها فئة محددة من ذوي االحتياجات التربوية الخاصة برامجها التربوية معظم أو  امل اليوم الدراس ي.هو فرفة در  الفصل الخاص  .40

 على الرموز البصرية لحركة الفم والشفاه أثناء الكالم من قبل اآل  قراءة الشفاه  .51
ً
 خرين.هي أحد أساليب التواصل الذي يتعرف من خالله املعوق سمعيا
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 هي مقاييس من خاللها يتم تقدير سلوك التلميذ بإعطائه الدرجة املناسبة. قوائم التقدير  .51

 ) 6/61هو الشخص الذي تقل حدة إبصاره بأقوى العينين بعد التكحيح عن   الكفيف  .52
ً
 ( درجة.21قدم( أو يقل مجاله البصري عن زاوية مقدارها ) 21/211مترا

 ب التواصل الذي يعتمد على استخدام اإلشارات في إيصال املعنى.هي أحد أسالي ل ة اإلشارة  .53

 املحلل السلو ي  .54
خطووة  هووو املخووتص الووذي يقوووم بتحليوول السوولوك موون خووالل اسووتخدام املالحظووة املباشوورة لتحديوود املت يوورات التووي تحوودث قبوول وبعوود سوولوك التلميووذ بهوودف وضووع

 مناسبة لتعديله.

 فيها التالميذ ذوو االحتياجات التربوية الخاصة برامجهم التربوية باإلضافة إلى السكن واإلعاشة.هي مدرسة يتلقى  املدرسة الداخلية  .55

56.  
املدرسة النهارية 

 الخاصة
 هي مدرسة يتلقى فيها التالميذ ذوو االحتياجات التربوية الخاصة برامجهم التربوية طوال اليوم الدراس ي.

 الشديدة و الحادة بصفة مستمرة. إلعاقاتم فيها عادة التالميذ ذوو اهو م سسة داخلية يقي مركز اإلقامة الدائمة  .57

 هي مدارس داخلية أو نهارية تخدم ذوي االحتياجات التربوية الخاصة فقب. معاهد التربية الخاصة  .58

 ديين.هو الشخص امل هل في التربية الخاصة ويشترك بصورة مباشرة في تدريس التالميذ فير العا معلم التربية الخاصة  .50

 هو الذي يقوم بتربية وتعليم التالميذ في أحد الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية من خالل تدريس املواد املختلفة في ذلك الصف. معلم الفصل  .61

 معلم املادة  .61
مثوووول مووووواد الل ووووة العربيووووة ، املووووواد  هووووو املعلووووم املتخصووووص فووووي مجووووال محوووودد ويقوووووم بتوووودريس مووووادة معينووووة  الرياضوووويات أو مجموعووووة موووون املووووواد املتصوووولة ببعضووووها

 الديتية.

 املعلم املتجول   .62
م بالتنقول بوين هو معلم متخصص في التربية الخاصة يقوم بتعليم تلميذ أو أك ر من ذوي االحتياجات التربوية الخاصة فوي أك ور مون مدرسوة عاديوة ، بحيوث يقوو 

 تلك املدارس.

 املعلم املستشار  .63
خاصوووة يقووووم بتقوووديم النكوووح واملشوووورة ملعلموووي الفصوووول العاديوووة الوووذين لوووداهم تلميوووذ أو أك ووور مووون ذوي االحتياجوووات التربويوووة هوووو معلوووم متخصوووص فوووي التربيوووة ال

 الخاصة في أك ر من مدرسة من املدارس العادية.

 ب رض االستفادة مما تبقى لداهم من قدرات املعينات البصرية  .64
ً
 بصرية. هي وسائل تستخدم من قبل التالميذ املعوقين بصريا

 ب رض االستفادة مما تبقى لداهم من قدرات سمعية. املعينات السمعية  .65
ً
 هي وسائل تستخدم من قبل التالميذ املعوقين سمعيا

 هي املشاهدة الهادفة ب رض وصف السلوك وتفسيره. املالحظة  .66

 ميذ.هو سلوك يتسم بحركة فير عادية ونشاط مفرط فير هادف يعوق تعلم التل التشاط الزائد  .67
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68.  

 التعليم الشامل

أو التعليم الجامع 

Inclusive Education 

علووى أنووه: مشوواركة الجميووع ضوومن بيئووة تربويووة عامووة داعمووة تشووتمل علووى خوودمات تربويووة مناسووبة وعلووى  -موون الناحيووة العلميووة  -( 2111) وأخريوواتتعرفووه برادلووي 

 (.2111أشكال مختلفة من الدعم االجتماعي )السرطاوي وآخرون، 

نوي أن مودارس من الناحية اإلجرائية، فتعرفه اليونسكو على أنه: مدخل من مداخل التعليم التنمويوة اهودف إلوى تلبيوة احتياجوات جميوع املتعلموين، وهوذا يع أما

 .ويوووة، أو أيووة حووواالت أخووورى التعلوويم العوووام ملزموووة بقبووول جميوووع األطفوووال ب ووج النظووور عووون إعاقوواتهم الحسوووية، أو الذهنيوووة، أو االجتماعيووة، أو االنفعاليوووة، أو الل 

(Al-Mousa, 2010). 

60.  

األشخاص ذوو اإلعاقة 

Persons with 

Disabilities 

املجتمووع هووم أولئووك األشووخاص الووذين يعووانون موون قصووور طويوول األجوول بوودني، أو عقلووي، أو ذهنووي، أو حسوو ي، قوود يموونعهم موون املشوواركة بصووورة  املووة وفعالووة فووي 

 (.2116فاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخرين )االت

71.  

التالميذ ذوو 

االحتياجات التربوية 

 Studentsالخاصة 

with Special Needs 

 (.2118هو مصطلح تربوي يتسم بالشمولية, بحيث يشمل جميع التالميذ الذين هم بحاجة إلى خدمات التربية الخاصة. )املوس ى، 

71.  

أنماط تقديم خدمات 

ة التربي

 Deliveryالخاصة

Models Service 

 إلوى البيئوات األقول  -هي الطرق واألساليب التي بواسطتها تتم عملية تربية وتعليم األطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة، وتشمل 
ً
من البيئات األك ور قيوودا

 
ً
 رف املصادر، املعلم املتجول، املعلم املستشار، الفصول العادية .: املراكز واملعاهد الداخلية، املعاهد النهارية، فصول التربية الخاصة، ف-قيودا

72.  

برامج التربية الخاصة  

Special Education 

Programs 

 هي برامج ذوي االحتياجات التربوية الخاصة املقدمة في املدارس العادية أو امللحقة بمعاهد التربية الخاصة.

73.  

معاهد التربية الخاصة 

Institutes Special 

Education 

 هي مدارس داخلية أو نهارية منفصلة تعنى بتربية وتعليم التالميذ ذوي اإلعاقة.
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74.  

برامج الفصول الخاصة 

امللحقة باملدارس 

 Specialالعادية 

classes or Self-

Contained Classes 

م باملدرسوووة العاديوووة، حيوووث يتلقوووون الرعايوووة التربويوووة ويتضووومن هوووذا الووونمب مووون الخدموووة إلحووواق األطفوووال ذوي االحتياجوووات التربويوووة الخاصوووة بفصووول خووواص بهووو

وفووي مرافووق والتعليميووة الخاصووة بهووم مووع بعضووهم فووي ذلووك الفصوول، مووع العموول علووى إتاحووة الفرصووة لهووم لالنوودماج مووع أقوورانهم العوواديين فووي األنشووطة الالصووفية، 

 املدرسة.

75.  

برنامج فرفة املصادر  

Resource Room 

program 

 

توي بواسوطتها توتم عمليوة دموج األطفوال ذوي االحتياجوات التربويوة الخاصوة فوي مودارس التعلويم العوام، وهوو مفهووم تربووي يتضومن تخصويص هو أحد األساليب ال

تالميوووذ ذوو فرفوووة فوووي املدرسووووة تكوووون ذات مسوووتلزمات مكانيوووة وتجهيزيوووة وبشووورية تحوووددها طبيعوووة خصووووائص واحتياجووووات الفئوووة أو الفئوووات املسوووتفيدة، ويتوووردد ال

صووة، حتياجووات التربويووة الخاصووة علووى فرفووة املصووادر لالسووتفادة موون خوودماتها حسووب جوودول تحوودده مت يوورات أهمهووا: حاجووة الطفوول إلووى خوودمات التربيووة الخااال 

لووم معطبيعووة عوووق الطفوول، شوودة عوووق الطفوول، الصووف الدراسوو ي الووذي يوودرس فيووه الطفوول، وفيوور ذلووك موون املت يوورات التووي يمليهووا املوقووف التربوووي علووى  وول موون 

 التربية الخاصة ومعلم الفصل العادي.

76.  

برنامج املعلم املتجول 

Itinerant Teacher 

program 

ضوومن تسووجيل هووو أحوود األسوواليب التووي بواسووطتها تووتم عمليووة دمووج األطفووال ذوي االحتياجووات التربويووة الخاصووة فووي موودارس التعلوويم العووام، وهووو مفهوووم تربوووي يت

، ويقووووم معلوووم متخصوووص فوووي التربيوووة األطفوووال ذوي االحتياجوووات التربويوووة ا
ً
لخاصوووة فوووي أقووورب املووودارس إلوووى منوووازلهم، أو إبقوووالهم فيهوووا إن  وووانوا مسوووجلين بهوووا فعوووال

 لجوود
ً
ول تحوودده الخاصووة بووالتجوال فووي املوودارس التووي يوجوود بهووا تالميووذ ذوو احتياجووات تربويووة خاصووة، ب وورض تقووديم خوودمات التربيووة الخاصووة لهووم، وذلووك وفقووا

 مت يرات أهمها:

 عدد الطالب الذين يتكون منهم عب ه التدريس ي. -

 طبيعة احتياجات أولئك الطالب. -

 عدد املدارس التي يزورها. -

 طول املسافات التي يقطعها.-

77.  

برنامج املعلم املستشار  

Teacher-Consultant 

program 

الخاصووة فووي موودارس التعلوويم العووام، وهووو مفهوووم تربوووي تقوووم فكرتووه علوووى  هووو أحوود األسوواليب التووي بموجبهووا تووتم عمليووة دمووج األطفووال ذوي االحتياجووات التربويوووة

شووأنه فووي  االسووتفادة موون خوودمات معلووم متخصووص فووي التربيووة الخاصووة، ويقوووم بزيووارات ميدانيووة للموودارس التووي يوجوود بهووا تالميووذ ذوو احتياجووات تربويووة خاصووة،

ي تتمثوول فوي النكوح واملشوورة ملعلموي الفصوول العاديووة حوول كيفيوة التعامول موع األطفووال ذلوك شوأن املعلوم املتجوول، ب ورض تقووديم خودمات التربيوة الخاصوة التو

 ذوي االحتياجات التربوية الخاصة.

78.  
التقنية املساعدة 

Assistive Technology 

ألدوات، ومووون األمثلوووة علوووى ذلوووك: هووي األدوات التكنولوجيوووة التوووي تمكووون األشوووخاص ذوي اإلعاقوووة موون القيوووام بأنشوووطة يتعوووذر علووويهم تأديتهوووا دون اسووتخدام هوووذه ا

نووووات التواصوووول الكتووووب الناطقووووة، والبوووورامج الحاسوووووبية الناطقووووة, واملعينووووات السوووومعية والبصوووورية، ومعينووووات الحركووووة والتنقوووول، ومعينووووات القووووراءة والكتابووووة، ومعي

 (.2115)الخطيب، 
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 أخي املشارك .. أختي املشاركة ..

 ثم قم باآلتي: ربية الخاصة )ممارس التربية الخاصة(ابحث في تويتر عن الحساب الخاص بمشروع الت

  أو أك ر عن توقعاتك عن البرنامج التدريبي. ت ريدهكتابة 

  أو أك ر في نهاية  ل يوم كتأمل ذاتي. ت ريدهكتابة 

  ،مقارنة مع األهداف املعلنة للبرنامج.مراجعة ت ريداتك في آخر  ل يوم .. وكتابة ت ريدات عن الفائدة التي توصل  إليها من البرنامج في نهاية اليوم 

  ملشاركة زمالئك بما تحقق لك من فوائد. مراجعة ت ريداتك في نهاية البرنامج التدريبي .. واملقارنة بين توقعاتك في بداية البرنامج .. وما تحقق من فوائد .. وكتابة ت ريدات 
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 األول اليوم التدريبي 

 دقيقة (360) الزمن الكلي لليوم التدريبي

 .+تعديل السلوك اإلنساني أسس و مرتكزات التربية الخاصة :عنوان الوحدة

 :العربية اململكة في الخاصة التربية عليها ترتكز التي واألسس مفاهيمالجلسة األولى 

 واملواثيق اململكة في اإلعاقة ذوي  باألشخاص املتعلقة التربوية واألنظمة اللوائح+ ديةالسعو 

 .اإلعاقة ذوي  األشخاص بحقوق  املتعلقة الدولية

 :أهدافه., أنواعه, خصائصه و وأنواعه تعريفه لسلوكاالجلسة الثانية 

:لذوي  سلوكال تعديل مجاالت السلوك، تعديل( استراتيجيات) أساليب الجلسة الثالثة 

 .اإلعاقة
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 .اليوم التدريبي األول   

 ومرتكزات التربية الخاصة أسس: جلسة األولىعنوان ال. 

 املوضوعات التدريبية: 

 املفاهيم واألسس التي ترتكز عليها التربية الخاصة في اململكة العربية السعودية. .1

 واألنظمة التربوية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في اململكة العربية السعودية. اللوائح .2

 .القواعد التنظيمية للتربية الخاصة 

 للمعوقين. النظام الوطني 

 .الئحة تقويم الطالب 

 املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. .3

 :األهداف التدريبية 

  :ق بأسس ومرتكزات التربية الخاصة.الهدف العام
ّ
 تنمية اتجاهات املشاركين ومعارفهم ومهاراتهم فيما يتعل

 :األهداف الخاصة 

 :رنامج القدرة علىفي نهاية الب املشارك/ املشاركةيتوقع من 

 استتتاج مفهوم التربية الخاصة. .1

 تمييز فئات األشخاص ذوي اإلعاقة. .2

 املفاهيم واألسس التي ترتكز عليها التربية الخاصة في اململكة العربية السعودية.التعرف إلى  .3

 لسعوديةاللوائح و األنظمة التربوية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في اململكة العربية االتعرف إلى  .4

 املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.التعرف إلى  .5
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 "الجلسة التدريبية األولى "األول اليوم التدريبي                                                                        

 في اإلعاقة ذوي  باألشخاص املتعلقة التربوية واألنظمة اللوائحوماهية ، السعودية العربية اململكة في الخاصة بيةالتر  عليها ترتكز التي واألسس "املفاهيم: موضوع الجلسة التدريبية 

 .اإلعاقة" ذوي  األشخاص بحقوق  املتعلقة الدولية املواثيق, وكذلك اململكة

 ( دقيقة.121) :الزمن الكلي للجلسة 

 :عناصر الجلسة التدريبية 

 مفهوم التربية الخاصة. .1

 عايير املهنية ملعلمي التربية الخاصة.امل .2

 ذوي اإلعاقة. األشخاصفئات  .3

 املفاهيم واألسس التي ترتكز عليها التربية الخاصة في اململكة العربية السعودية. .4

 فيلم, عرض تقديمي.مجموعات املناقشة ,العصف الذهني ،املحاضرة :أساليب التدريب , 

 خطة الجلسة: 

 الزمن لدقيقةالزمن با التشرة اإلجراءات م

1 1/1/1 1/1/1 11 8 – 8.11 

2 1/1/2 1/1/2 15 8.11 – 8.25 

3 1/1/3 1/1/3 15 8.25 – 8.41 

4 1/1/4 1/1/4 21 8.41 – 0 

 )أ( 1/1/5 5
1/1/5 

21  0– 0.21 

 0.41 -0.21 21 )ب(1/1/5 6

 1/1/6 1/1/6 21 0.41- 11 

 11 – 8 121 اإلجمالي
 



 

17  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 
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 دقيقة
 1/1/1  

 مفهوم التربية الخاصة

special education concept 

 أخي املشارك... أختي املشاركة...

 ..حداث الفيلم أمن خالل 

 عّبر عن ما الفكرة التي يرتكز عليها الفيلم بعبارة قصيرة؟ 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=WA3GWICbMcQ 

  .تابع الفيلم التالي

 :التاليةفي ضوء املوجهات  فهوم الذي تتبناه للتربية الخاصةثم بالتعاون مع أفراد مجموعتك حدد امل

 :مفهوم التربية الخاصة

  احتياجات خاصة، أم أنهم أشخاص لهم قدرات خاصة و يعني أنهم أشخاص ذو. 

 .م بطريقة خاصة تتناسب مع احتياجات املتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة
ّ
 يقتض ي التعامل مع نظريات التعل

 .يعني ضرورة وجود معايير خاصة الختيار وتأهيل املعلمين والعاملين في هذا املجال 

 م بمواصفات خاصةيقتض ي ضرورة توفي
ّ
 لتلبية احتياجات املتعلمين.  ر بيئة تعل

 .يعني ضرورة التعامل مع أولياء األمور بطريقة خاصة تتناسب مع طبيعة أبنائهم 

 .تتطلب التكامل بين املدرسة وأولياء األمور لتأهيلهم بشكل خاص للتعامل مع أبنائهم 
https://www.youtube.com/watch?v=YaEybmDnLWY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WA3GWICbMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=WA3GWICbMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=YaEybmDnLWY
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 ائقدق
 1/1/1  

 مفهوم التربية الخاصة

special education concept 

 

طاشةةتمعاع ةةاا رادةةسااةةوات اطجهطاماطاجعيةة اماطم ةةواماا،ذطيااإلعصقة ايةة ااييتيصتةةصماالاصةةة ابص   ةةص امجموعةة االاةةراملاطالااةةتاطايجةتراايجيصماالميةةمم اليييةةص الت اهةة ا :التربية االاصةةة 
 .ه(2211)القواعواالتنظيمي ال تربي االاصة ,ابصإلضصف اإلاالومصمامسصنوا،لصة 
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 يقةدق
 يير املهنية ملعلمي التربية الخاصةاملعا  1/1/2 

 

 . .. أختي املشاركة.أخي املشارك

 .  .. واستعرض استوديو الصور .أخرج جوالك

 ألق نظرة متأّملة في صور أبنائك التي تحتفي بها في جوالك.

  .اإلعاقة. وتخّيل )ال قدر هللا( أنه أحد ذوي .. واستحضر صورة )ابنك/ بتتك( في ذهنك.أفمج عيناك

 اكتب:ووفق نوع اإلعاقة التي تخيلتها، . .ن  مستحضر لصورته في املدرسةوأ

 (5)  م تتمناهاالتي الشخصية السمات من
ّ
مة(في )املعل

ّ
 ./ املعل

 (5من املهارات ا )م
ّ
مة(ملهنية التي تتمناها في )املعل

ّ
 ./ املعل

  ممستوى اإلعداد
ّ
مة(.والتأهيل الذي تتمناه لو )املعل

ّ
 / املعل

 وفق التالي: ااملجموعات التي تم تشكيلهانتقل إلى 

م  التوّحد العوق العقلي العوق السم ي  العوق البصري  
ّ
 صعوبات التعل

وم في تلك السمات واملهارات التي حّددتها، واتفق معهم على قائمة بالسمات الشخصوية، واملهوارات املهنيوة التوي. .ناقش زمالءك في املجموعة
ّ
موة( التربيوة الخاصوة فوي / معيفتورض أن يمتلكهوا )معل

ّ
ل

 املجال الذي اخترته.

 ( وراجع مصفوفة:2/1/2اطلع اآلن على التشرة املرفقة )

  .املعايير العامة ملعلمي التربية الخاصة 

 .املعايير الخاصة باملسار الذي اخترته 

 ؟خاصة( املضّمنة في املصفوفةإلى أي مدى اتفق  املعايير التي تم االتفاق عليها في املجموعة مع املعايير )العامة / ال
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 دقيقة
 املعايير املهنية ملعلمي التربية الخاصة  1/1/2 

 

 ن، هما:يتتضّمن املعايير املهنية ملعلمي التربية الخاصة مصفوفت

 .املعايير املهنية املشتركة ملعلمي التربية الخاصة 

 ايير املهنية لكل مسار من مسارات التربية الخاصة التالية:املع 

م  التوّحد العوق العقلي العوق السم ي  العوق البصري  
ّ
 صعوبات التعل

 

للتربية الخاصة)املشتركة( ملعلمي املعايير املهنية  م  

 يعرف املفاهيم واألسس التي يرتكز عليها تخصص التربية الخاصة. 1

 ربوية، وخدمات التربية الخاصة، والخدمات املساندة، والبرامج التأهيلية في التربية الخاصة.يعدد البدائل الت 2

  يعرف مراحل وخصائص النمو واألسباب العامة لإلعاقة والفروق الفردية. 3

 يعرف أساليب القياس والتقويم في مجال التربية الخاصة. 4

 حتياجات التربوية الخاصة.يبين تأثير اإلعاقة على تعلم الطالب ذوي اال  5

 يستخدم طرق تدريس عامة. 6

 يستخدم البرنامج التربوي الفردي. 7

 يويف البرامج السلوكية لذوي االحتياجات التربوية الخاصة. 8

 تنمية املهارات االستقاللية لدى الطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة. استراتيجياتيطبق  0

العوق البصري  –تربية الخاصة املعايير املهنية لل م العوق السم ي –املعايير املهنية للتربية الخاصة  م   

 .السمعيةاإلعاقة  للطالب ذي واالحتياجات املختلفة يعرف الخصائص 1 وأجزاء العين. ،يعرف مفهوَم وتصتيفاِت، وأشكاَل، وأسباب اإلعاقة البصرية, وزمن حدوثها 1

2  
ً
 .معها والتعامل اإلعاقة السمعية يللطالب ذ الفردية الفروقيعرف  2 .والعوامل امل ثرة بها ,يعرف خصائص املعوقين بصريا

3 
 
ً
القووووووراءة والكتابووووووة, ) يعوووووورف التقنيووووووات واألدوات واألجهووووووزة املسوووووواعدة فووووووي تعلوووووويم الطووووووالب املعوووووووقين بصووووووريا

 .البيئة والتحرك اآلمنالتعرف إلى ومهارات ( ياضيات, والعلوم, والحاسب اآلليوالر 
 .الطالب ذي اإلعاقة السمعية تعليم في امل ثرة العوامليعرف  3

 .ةالسمعي اإلعاقة مجال في العامة املفاهيميعرف  4 التهيئة للقراءة والكتابة بطريقة برايل. لى أنشطةإيتعرف  4
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 .والعالم اململكة في اقة السمعيةاإلع ي الطالب ذو  تربية وتعليم تاريخيعرف  5  يقرأ ويكتب جمل وعمليات حسابية بطريقة برايل. 5

6  
ً
 .يعرف أسباب العوق السم ي, وطرق الوقاية منها 6 .يعرف العوامل امل ثرة في القراءة والكتابة بطريقة برايل أو الخب العادي املكبر للطالب املعوقين بصريا

 .اإلعاقة السمعية ي ذو للطالب  التشخيص ووسائل طرق يعرف  7 نوعة.البيئة والتحرك اآلمن ويستخدم استراتيجيات تدريس متالتعرف إلى يطبق مهارات  7

 يعرف مهارات تدريس الحاسب اآللي للطالب املعوقين  8
ً
 .واملوضوع الدراسية للمادة مناسبتها ومدى املتنوعة التدريس طرق يعرف  8 .بصريا

 يعرف كيفية تصميم برامج تعلم متكاملة للطالب املعوقين  0
ً
 .ذي اإلعاقة السمعية تدريس الطالب في التواصل طرق يعرف  0 .بصريا

 يعرف أساليب تعزيز تعلم الطالب املعوقين  11
ً
 ها.تطوير  وكيفية ذوي اإلعاقة السمعية, للطالب املقدمة البرامج يمو تق طرق يعرف  11 .بصريا

  املصادَر عرف ي 11 يعرف نتائج عملية القياس والتشخيص الرسمية وفير الرسمية للطالب املعوقين. 11
َ
  املعاق تعليم عملية لدعم املتنوعة

ً
 .سمعيا

 .اإلعاقة السمعية ي للطالب ذو  املساندة الخدمات يعرف تفعيل 12 نتائج التقويم. يعرف تنظيم بيئة االختبار واستخالص 12

 يطبق أساليب التقويم املناسبة للطالب املعوقين  13
ً
 .اإلعاقة السمعية ي للطالب ذو  الدراسية، باملقررات والخط تكييفيعرف طرق  13 .بصريا

 .اإلعاقة السمعية ي للطالب ذو  يعرف كيفية تعزيز عملية التفاعل االجتماعي 14 العوق العقلي –املعايير املهنية للتربية الخاصة  م

 .قة السمعيةاإلعا يالطالب ذ تعليم في التقنية يعرف أساليب دمج 15 .األساسية لإلعاقة الفكريةيعرف املفاهيم  1

 .اإلعاقة السمعية ي ذو للطالب  التربوي  التقويميعرف كيفية تطبيق  16 .اإلعاقة الفكريةيعرف أساليب القياس والتقويم في مجال  2

 .العربية الل ة على استعمال اإلعاقة السمعية ي ذو يعرف تقويم قدرة الطالب  17 ذوي اإلعاقة الفكرية.معرفة الخصائص العامة للطالب  3

 معرفة  4
ً
 .اإلعاقة السمعية ي ذو للطالب  ل ة اإلشارة )االستقبالية والتعبيرية( ل ة العربية/ال مهارات تقويميعرف  18 .االحتياجات التربوية للطالب املعاقين عقليا

 .اإلعاقة السمعية ي لطالب ذو ا ة في تواصلاملستخدم والسمعية الل ويةاملهارات  تقويميعرف  10 معرفة أدواره في تربية وتعليم ذوي اإلعاقة الفكرية. 5

 التوّحد –املعايير املهنية للتربية الخاصة  م توييف نظريات التعلم املختلفة في تعليم الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية. 6

 ساسية في مجال اضطرابات طيف التوحد.باملفاهيم األ  يلم 1 استخدام استراتيجيات تعليمية مناسبة لقدرات الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية واحتياجاتهم. 7

 اضطرابات طيف التوحد. ي يلم بخصائص واحتياجات األفراد ذو  2 املعرفة بمناه  ذوي اإلعاقة الفكرية. 8

  اضطرابات طيف التوحد.ي يم األفراد ذو و تقو  يلم بكيفية تشخيص 3 .تيسير خبرات التعلم الفعال 0

 يلم بأسس التخطيب للتدريس. 4 .وي اإلعاقة الفكريةالقدرة على إثارة دافعية الطالب ذ 11

 يلم بأسس إعداد البيئة الصفية للتعلم. 5 إدارة وق  التعلم  11

 يلم بأسس املمارسات التدريسية. 6

 .يلم بمهارات إدارة الصف 7

 يلم بأسس تصميم البرامج. 8

 ضطراب طيف التوحد.يلم بأحدث البرامج التي تستخدم لتدريس و تدريب الطالب ذوي ا 0

م –املعايير املهنية للتربية الخاصة  م
ّ
 صعوبات التعل

 .تعلمالصعوبات سس العامة في مجال األ  يعرف 1

 .الخصائص العامة للطالب الذين لداهم صعوبات تعلم عرفي 2
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 .لطالب الذين لداهم صعوبات تعلمكيفية تعلم ا عرفي 3

 .لتعلميعرف طرق التدريس الخاصة بصعوبات ا 4

 .في مجال صعوبات التعلميعرف كيفية تصميم برامج التعلم املتكاملة  5

 .في مجال صعوبات التعلميعرف كيفية تنفيذ أنشطة التعلم املتكاملة  6

 .لداهم صعوبات تعلم الذين تهيئة فرص لتعلم الطالب 7

 .لداهم صعوبات تعلم الذين تعلم الطالبتعزيز  8

 .لداهم صعوبات تعلم الذين طالبيب تقويم المعرفة مفهوم وأسال 0

 .الطالب الذين لداهم صعوبات تعلم وتزويدهم بالت ذية الراجعة وتقويمقياس  11
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 ملشاركة...أخي املشارك.. أختي ا

 نشاط الدافعية 

 :التالي. ناقش زمالءك في .من خالل األبيات التالية في التشيد

 ماذا يتبغي على ذوي االحتياجات الخاصة القيام به لتحدي إعاقاتهم )الدافعية(؟ 

 ماذا يتبغي عليك تقديمه لهم من دعم لتمكينهم من تحدي إعاقاتهم )تحفيز(؟ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 اقرأ األبيات التالية للشاعر الدكتور: فازي القصيبي رحمه هللا

األخوة كف لي مد معاق أني تقل ال ال ال  

بقوة الشوط اعبر السباق في ستراني  

 

الضياء العين تفقد أن العمى ما  

األمل النفس تفقد أن العمى  

الرجاء أصوات يسمع والذي  

  لل السمع عرى  إن يبالي ال

 

األخوة كف لي مد معاق أني تقل ال ال ال  

بقوة الشوط اعبر السباق في ني ساترا  

 

يسير ليس مقعد طفل رب  

ال يوم مابين يسبح ذكره  

تطير الشمس إلى أمانيه و  

النجوم تناجيها ومراميه  

 

األخوة كف لي مد معاق أني تقل ال ال ال  

بقوة الشوط اعبر السباق في ستراني  

 

العباد أرواح الرحمن أودع  

باملستحيل هازئة طاقة  

الف اد عزم المس  ما فإذا  

 وجليل عظيم  ل حقق                                             

 
 

 

 

 

== 
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 فئات األفراد ذوي اإلعاقة

Groups of Individuals with Disabilities 

 

 Groups of Individuals with Disabilities :األفراد ذوي اإلعاقةفئات 

 , لإلشارة إلى األفراد ذوي اإلعاقة في املجتمع وتوضح الفروق بين املصطلحات الثالثة على النحو التالي:"الضعف والعجز و اإلعاقة"حة العاملية مصطلحات تستخدم منظمة الك

 الضعف Impairmentة أو البتية النفسية أو الوييفةذوذ من الناحية الفسيولوجية والتشريحي: ويقصد به فقدان أو ش. 

 العجز Disability بالتسبة لإلنسا: عدم 
ً
 عاديا

ً
 وهذا األمر ناجم عن وجود ضعف(.ن الطبي ي )القدرة على أداء نشاط ما يعّد أمرا

 اإلعاقوووة Handicapعلووووى العمووور والجووووتس  ،، ناجموووة عوووون ضوووعف أو  جووووز: يقصووود بهووووا وجوووود عيوووووب لفووورد معووووين 
ً
بحيوووث تحووود أو تمنووووع مووون الوووودور الطبي وووي املنوووووط لوووذلك الفوووورد، اعتموووادا

 والعوامل االجتماعية والثقافية. 

وصوووولهم إلوووى نظوووم  وبيئوووتهم، ويحووودث ذلوووك عنووودما يواجهوووون حوووواجز ثقافيوووة أو ماديوووة أو اجتماعيوووة تمنوووع اإلعاقوووةذوي وحوورّي بالوووذكر أن هنووواك إعاقوووة وييفيوووة تتيوووح فوووي العالقوووة بوووين األشوووخاص 

 .(WHO,1980لحد من افتنامها )املجتمع املتاحة للمواطنين اآلخرين  لذا فإن اإلعاقة هي عدم القدرة على افتنام فرص املشاركة في حياة املجتمع مساواة باآلخرين أو ا

 :الحتياجات التربوية الخاصة وهيريطانيا إلى أنواع مختلفة لفي ب Special Education Needs Code of Practice وتشير مدونة قواعد املمارسة للتربية الخاصة

 صعوبات التعلم  leaning difficulties:  إلى املعقدة البسيطة تصنف من اإلعاقةو. 

  صووعوبات الووتعلم النوعيووةSpecific leaning difficulties:  أو الظووروف الكووحية ،اإلصووابة و بسووببتشوومل الصووعوبات السوومعية، والبصوورية، والعجووز البوودني الخلقووي )منووذ الوووالدة(، أو ،

 (. DFES,2011وصعوبات الل ة والتخاطب، واملشكالت االنفعالية والسلوكية ) ،Asthma، أو الربو Epilepsyمثل الصرع 

 التالي: اجات الخاصة، على النحو أما القواعد التنظيمية للتربية الخاصة في اململكة العربية السعودية فقد حددت عشر فئات لذوي االحتي

لتوحووووود, واالضووووطرابات السووووولوكية واالنفعاليوووووة, تعوووودد العووووووق, العوووووق الجسووووومي والصوووووحي, االعوووووق السوووووم ي, العوووووق البصوووووري, التخلوووووف العقلووووي, صوووووعوبات الووووتعلم, التفووووووق واملوهبوووووة, اضووووطرابات 

 هو (.1422)وزارة املعارف,  واضطرابات التواصل
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 التربية الخاصة مرتكزاتسس و أ

  اململكة العربية السعوديةفي 

 

 . .. أختي املشاركة.أخي املشارك

 شجرة العائلة :دراسة حالة

 حيث التحق بالكتاتيب  ه1366عام  ولد راشد 
ً
دروسه على السماع وي دي االمتحانات عن طريق  اتب يكتب له ثم درس في مدارس التعليم العام مع زمالئه املبصرين و ان يعتمد في  أوال

الذي التحق ابنه حمد بمعهد النور للمكفوفين بالرياض  هو1301وفي عام ه وعمل في سلك القضاء. 1383 عام فيهان ى راشد املرحلة الثانوية والتحق بكلية الشريعة وتخرج أوقد . باملبصر

  وبعد تخرجه عين ،التحق بجامعة امللك سعود قسم الل ة العربية ذلكوبعد  ،ثانوي الالصف الثالث  إلىبتدائي اال  األول من الصف خصص لتدريس املكفوفين فقب ودرس حمد 
ً
في  معلما

  منهما األص ر , وقد رزق أحمد بابنين ذاته املعهد
ً
ية خالد بن الوليد حيث يتلقى تعليمه في فرفة البصرية بابتدائ اإلعاقةفي برنامج دمج ذوي  هو1417و درس عام  وهو عبد الرحمن  ان كفيفا

قبل معلم التربية الخاصة عند الحاجة, وهو اآلن املصادر مع معلمي تربية خاصة في مواد القراءة والرياضيات و يأخذ بقية املواد في الصف العادي مع بقية الطالب مع تقديم املساعدة من 

  بتدائي.اال بالصف الرابع 

 :، ثم انضم إلى املجموعات الجديدة وفق التشكيل التالي،ين يديكالحالة التي ب اقرأ

  :مجموعة الجداملجموعة األولى. 

  :االبنمجموعة املجموعة الثانية. 

  :مجموعة الحفيداملجموعة الثالثة. 

 :التاليبالتعاون مع زمالئك في املجموعة ناقش 

 ؟في مجموعتك السمات النفسية و السلوكية التي اتسم بها الجيل ما حسب رأيك. 

 ؟ اديمي املتوقع من الجيل في مجموعتكألما األداء ا حسب رأيك. 

  ؟الس الين السابقين عن إجابتكبناء على  اإلعاقةما النمب الذي تفضله لتعليم ذوي . 
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 التربية الخاصة مرتكزاتسس و أ

  اململكة العربية السعودية في
 

كموا اسوتدعى التطوور والتوسوع السوريعان فوي نطواق االتجاهوات التربويوة  ،اشتمل  سياسة التعلويم فوي اململكوة العربيوة السوعودية علوى عودد مون األسوس والثوابو  املرتبطوة بمجوال التربيوة الخاصوة

 عودد آخوور مون ا أن يضواف إلووى تلوك األسوس والثوابو  اإلعاقوة ذوي  املعاصورة لرعايوة
ً
لتشوكل مجتمعوة املنطلقوات األساسووية التوي تنطلوق منهوا التربيوة الخاصووة  ألسوس والثوابو  التوي تبلووورت حوديثا

 ما يلي عرض موجز لتلك املنطلقات:. وفيالتربية والتعليمبوزارة 

 (.11ة بقدر وسعها وإمكانياتها )املادة ، ونشره وتيسيره في املراحل املختلفة واجب على الدولعلم فرض على  ل فرد بحكم اإلسالمطلب ال .1

2.  
ً
  ،على األمن احترام الحقوق العامة التي كفلها اإلسالم وشرع حمايتها حفايا

ً
 (.21واملوال )املادة  والعقل، والعرض، والتسل، والنفس، الستقرار املجتمع املسلم في: الدين، وتحقيقا

، ومحبالتكافل االجت .3
ً
 للمصلحة العامة على املصلحة الخاصة )املادة ة، وإخاءماعي بين أفراد املجتمع: تعاونا

ً
 (.21، وإيثارا

 (.36تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص املناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع املساهمة في نهضة األمة )املادة  .4

،، ومسوواعدة الفوورد علوووى النمووو السوووي: روحيووولنفسوو ي للناشوووئين فووي  وول مرحلوووةمسووايرة خصووائص مراحووول النمووو ا .5
ً
، وعقليووا

ً
، ا

ً
، وتأكيوود الناحيووة الروحيوووة اإلسووالمية بحيوووث  وعاطفيووا

ً
واجتماعيوووا

 (.53تكون هي املوجه األول للسلوك الخاص والعام للفرد واملجتمع )املادة 

 (.54ادة ، ومساعدتهم على النمو وفق قدراتهم واستعداداتهم وميولهم )امللحسن توجيههمالفروق الفردية بين الطالب توطئة التعرف إلى  .6

7.  
ً
 (.55، ووضع برامج خاصة دائمة وم قتة وفق حاجاتهم )املادة يمكن إزالته من أسباب هذا التخلف، والعمل على إزالة ما العناية باملتخلفين دراسيا

 التربية الخاصة والعناية بالطالب  .8
ً
  املعوقين جسميا

ً
 بين أو عقليا

ً
 مشاعا

ً
 بهدي اإلسالم الذي يجعل التعليم حقا

ً
 (.56املادة ) جميع أبناء األمة، عمال

0.   
ً
  تعنى الدولة وفق إمكانياتها بتعليم املعوقين ذهنيا

ً
 (.188املادة ) وتوضع مناه  خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحاالتهم أو جسميا

وتدريبهم على املهوارات الالئقوة بالوسوائل املناسوبة فوي تعلويمهم للوصوول بهوم إلوى  ،لهم اهدف هذا النوع من التعليم إلى رعاية املعوقين وتزويدهم بالثقافة اإلسالمية والثقافة العامة الالزمة  .11

 (.180املادة ) أفضل مستوى يوافق قدراتهم

 (.101يعنى في مناه  تعليم املكفوفين بالعلوم الديتية وعلوم الل ة العربية )املادة   .11

 (.101ا التعليم تحقق أهدافه كما تضع الئحة تنظم سيره )املادة تضع الجهات املختصة خطة مدروسة للنهوض بكل فرع من فروع هذ  .12

 (.103املادة ) تضع الجهات املختصة وسائل اكتشافهم وبرامج الدراسة الخاصة بهم واملزايا التقديرية املشجعة لهم  .13
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  ،وي االحتياجووات التربويووة الخاصووةإن املدرسووة العاديووة هووي البيئووة الطبيعيووة موون الناحيووة التربويووة واالجتماعيووة والنفسووية للتالميووذ ذ
ً
 بأنووه يمكوون تقووديم خوودمات التربيووة الخاصووة وفقووا

ً
لنوووع  علمووا

أمووا بالتسووبة للفصول الخوواص فيتبغووي  ،مون وقوو  اليوووم املدرسو ي % 51موع مالحظووة أن ال يزيوود الوقو  الووذي يقضوويه التلميوذ فووي فوورفة املصووووادر علووى )ودرجوة العوووق واالحتياجوات الفرديووة للتلميووذ 

 عبر أحد األنماط التالية:( حة الفرصة للتالميذ باالندماج مع أقرانهم العاديين في األنشطة الصفية والالصفية قدر اإلمكانإتا

، ه1422الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في عام قواعد التنظيمية للتربية الخاصة الوقد أكدت 

 :التالي

يووووووووووق فريووووووووووق عموووووووووول متعوووووووووودد يووووووووووتم تحديوووووووووود بوووووووووورامج وخوووووووووودمات التربيووووووووووة الخاصووووووووووة عوووووووووون طر  .1

 التخصصات حسب احتياجات  ل فئة.

 ، فإنه أك ر ضورورة للطفل فير العوادي.  ان التعليم ضرورة للطفل العواديإذا  .2

فإنهووا  -أينمووا  وان موقعووه علووى أرض مملكتنوا متراميووة األطووراف  - سون الدراسووة فوي الوقوو  الووذي وفورت فيووه الدولووة فورص التعلوويم لكوول طفول عووادي بلوو  .3

 على نفسها أال يبقى طفل فير عادي إال وتوفر له خدمات التربية الخاصة التي تكفل له استثمار فرص التعليم املتاحة. قد آل 

، وعودم التركيوز قودرون عليوهنا إلوى االهتموام بموا ي، وهوذا يودعو تعلم واالنودماج فوي الحيواة العاموةلداهم قودرات وحووافز للو -هم اتاقعإمهما اختلف   -وث أن املعوقين لقد أثبت  التجارب والبح .4

 على ما ال يقدرون عليه.

 أكبر من ذلك الذي يشكله العوق نفسه. ،إن االتجاهات السلبية نحو الطفل املعوق  .5
ً
 تشكل تحديا

 ن.يعد أهم العوامل التي تسهم في إنجاح مسيرته التعليمية مع أقرانه العاديي ،إن مرونة وتقبل معلم الفصل العادي للتلميذ فير العادي .6

 موع املدرسوة مون خوالل إ .7
ً
 في جعل األطفال من ذوي الفئات الخاصوة أك ور اسوتجابة وتجاوبوا

ً
 رئيسا

ً
وأك ور قوودرة علوى تنويوع  ،دارة مدرسوية أك ور مرونوةإن مديري املدارس بوسعهم أن يلعبوا دورا

 ومساندة التالميذ الذين يعانون من صوعوبة أو مشكلة. ،خيارات التعلم

 من جميع العقبات التي تحول دون استفادة التالميذ املعوقين من مرافقه.يتبغي أن يكون امل .8
ً
 بنى املدرس ي املصمم للتالميذ العاديين خاليا

أية شروط أو ضوابب تحوول  ، وأن تعمل على تعديل أو إل اءليم الشامل لألطفال فير العاديين، مثلما تتيحه لألطفال العاديينعلى اإلدارات التعليمية أن تتحقق من أن املدارس تتيح التع .0

 لفاعلية النظام التعليمي.فير العاديين في البرامج العاديةدون قبول األطفال 
ً
 ، ضمانا

11.   
ً
  تعود التربيوة الخاصوة أسوولوبا

ً
مون املشوا ل النفسووية ثيوور الرسووب والتسورب والتوودني فوي التحصويل األ واديمي وك :فوي معالجوة كثيوور مون املشوكالت التوي يعوواني منهوا تالميوذ التعلويم العووام مثول فواعال

 .واالجتماعية
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 :تطور الدمج التربوي في اململكة العربية السعودية 

 و انوو  موودارس التعلوويم العووام ) 0م، 1001م )السوولوم, 1025/  هووو 1344 عووام النظووامي الحكووومي, و الووذي بوودأ فووي بوودأ دمووج ذوي اإلعاقووة فووي اململكووة العربيووة السووعودية مووع بدايووة التعلوويم

 فقوود اعتموودوا علووى و ويمووتحن الطووالب املكفوفوو قبوول املكفوووفين وذوي اإلعاقووة السوومعية,آنووذاك ت
ً
 أو عوون طريووق  اتووب يملووي عليووه الطالووب الكفيووف إجابتووه, وأمووا املعوواقون سوومعيا

ً
ن شووفهيا

 دراستهم الجامعية على هذا املنوال.
ً
 الكتابة, وقد واصل عدد من املكفوفين وبعج املعوقين سمعيا

  وتوم تحوويلهم إلوى املعاهود الخاصوة  ،م توقف قبوول املكفووفين فوي مودارس التعلويم العوام1061هو/1381زارة املعارف معهد النور لتعليم املكفوفين بمدينة الرياض سنهعندما افتتح  و

 لوذوي اإلعاقوة السومعية وذوي اإلعاقوة العقليوة, تفاالتوي 
ً
، ومعهوود م1064هوو /1384 ةفوي الريواض سون ور للكفيفواتافتوتح معهود النوفقود ، اإلعاقوة ي أنشوط  معاهود لووذو  حيوثتحو  تباعوا

. فووي ائد فووي النظووام التعليموي السووعوديأصووبح عوزل ذوي اإلعاقووة هووو السومنووذ ذلوك الحووين و . م1071هووو /1301، ومعهود للتربيووة الفكريووة سونةم1064/ هووو 1384مول للصووم بالريواض سوونهاأل 

 بدمجهم في مدارس التعليم العام. لحد من عزل ذوي اإلعاقة والبدءالوق  الذي بدأت فيه الهيئات الدولية والدول املتقدمة با

 ا فقود أنشوط  املعاهود فوي عودد مون بسبب اتساع رقعة مساحة اململكة العربية السعودية فقد بات من املستحيل إنشاء معاهد خاصة بذوي اإلعاقة في  ل منطقوة وفوي  ول مدينوة  لوذ

 طالب والطالبات من خارج املنطقة.املدن الرئيسة, مع توفير السكن الداخلي لل

  على سياسة العزل تبت  وزارة املعارف اتجاه الدمج التربوي  31بعد مرور 
ً
 تقريبا

ً
م عنودما صودر قورار يسومح بقبوول املكفووفين فوي املعاهود العلميوة 1080هو/ 1410وبدأ ذلك سنة  ،عاما

ظوة مو في املرحلوة الثانويوة بمحاف1084 هو1414 عام وزارة املعارف دمج الطالب املكفوفين في مدارس التعليم العامومدارس تحفيي القرآن الكريم. أما في املدارس العادية فقد طبق  

 .هو1410في حين بدأت الرئاسة العامة لتعليم البنات أول برنامج دمج للبنات لذوات اضطرابات النطق والتخاطب، وذوات اإلعاقة العقلية عام ، األحساء

  م ونصووو  املوووادة الثانيوووة منوووه علوووى موووا يلوووي: 2111هوووو/ 1421اإلعاقوووة فوووي التعلووويم صووودر النظوووام الووووطني للمعووووقين فوووي اململكوووة العربيوووة السوووعودية بمرسووووم ملكوووي سووونة  لتووودعيم حقووووق ذوي

والتعلويم العوالي( بموا يتناسوب موع قودرات  والتعلويم الفنوي, عوام,والتعلويم ال الخدمات التعليمية والتربوية في جميع املراحل )ما قبل املدرسة, املجاالت التعليمية والتربوية, وتشمل: تقديم

هوو(. كموا اعتمودت القواعود  1421)وزارة الشو ون االجتماعيوة, املعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بتلك املراحول، موع التقوويم املسوتمر للمنواه  والخودمات املقدموة فوي هوذا املجوال

 (.1422م )القواعد التنظيمية التربية الخاصة,2112هو/1422ري عامالتنظيمية للتربية الخاصة بقرار وزا

 معاهوود و موودارس التعلوويم العووام التووي توجوود بهووا بوورامج حيووث بلوو  عوودد  ،بطريقووة سووريعة ومتتاليووة لجميووع فئووات اإلعاقووةفووي جميووع املوودن  توووالى بعوود ذلووك انتشووار بوورامج دمووج ذوي اإلعاقووة

( ومووون بوووين هوووذا العووودد 26185( مدرسوووة للبنوووات , ويبلووو  عووودد الطوووالب والطالبوووات فوووي بووورامج التربيوووة الخاصوووة )411معهووود ومدرسوووة منهوووا )( 1413) هوووو1420/1431نة للتربيوووة الخاصوووة لسووو

ل نسووبة إلووى ب فووي الفصوو( طالبووة. ويبلوو  معوودل الطووالب فووي فصووول التربيووة الخاصووة خمسووة طووالب, ومعوودل الطالبووات فووي فصووول التربيووة الخاصووة سوو  طالبووات، وبلوو  معوودل الطووال 8720)

 م(. 2112, والتعليم املعلم معلم واحد لكل أربعة طالب ومعلمة واحدة لكل س  طالبات )وزارة التربية

 الم سومع والكو٪ ومراكوز ال1فوي حوين تمثول املعاهود  ٪08خاصة في مدارس التعليم العوام برامج التربية ال مدينة من مدن اململكة العربية السعودية، وتمثل (42)في برامج الدمج  تنتشر ا

 منها:  ،. وساعد على سرعة انتشار برامج الدمج التربوي في مدارس التعليم العام عوامل عدةم (2111 ٪ )وزارة التربية,1

 مع التربوي. إدماج ذوي اإلعاقة في املجت ما سهلوهو قيم املجتمع السعودي وثوابته املستمدة من الدين اإلسالمي التي تحث على التراحم والتكافل في املجتمع  .1

 ( مووون القواعوود التنظيميوووة للتربيووة الخاصوووة التووي اعتمووودت بقوورار وزاري سووونة27املووادة الثالثوووة, الفقوورة ) ي افتتووواح هووذه البووورامج , حيووث نصووو وزاريوووة يسووتند إليهوووا فوو وجووود أنظموووة وقوووانين .2
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فيور العواديين، مثلموا تتيحوه لألطفوال العواديين، وأن تعمول علوى تعوديل أو إل واء أيوة شوروط  هو أن على اإلدارات التعليميوة التحقوق مون أن املودارس تتويح التعلويم الشوامل لألطفوال1422

 لفاعليووة النظوووام التعليموووي
ً
األمانوووة العاموووة  اسووتراتيجيةهوووو(. ونووص البنووود األول مووون  1422) وزارة املعووارف, أو ضوووابب تحوووول دون قبووول األطفوووال فيووور العوواديين فوووي البوورامج العاديوووة ضووومانا

 (.52م,1000)املوس ى, لخاصة في وزارة التربية والتعليم على تفعيل دور املدارس العادية في تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصةللتربية ا

 راها.السعودية وق تركز معاهد التعليم الخاص على مدن محددة في حين أن برامج الدمج التي افتتح  في مدارس التعليم العام ت طي جميع مدن اململكة العربية .3

ووبخاصووة الطالبوات الالتووي لوم يلوتحقن بووالتعليم, لبُ ، وجوود أعوداد كبيوورة مون ذوي اإلعاقوة .4 بعووج األهوالي فووي إلحواق بنواتهم بسووكن داخلوي, وقوود  د مكووان سوكنهن مون املعاهوود، وعودم رفبوةع 

تقوودم عوودد كبيوور موون ذوات   ة السووعودية فووي ت طيووة أفلووب منوواطق اململكووة وموودنهامثلوو  لهوون بوورامج الوودمج فرصووة التعلوويم والتأهيوول  ولووذا عنوودما بوودأت بوورامج الوودمج فووي اململكووة العربيوو

 التجواوز 15) بوووقد راع  القواعد التنظيمية للتربية الخاصة ذلك حيث حددت سن القبول في الصف األول االبتودائي للتربيوة الخاصوة  اإلعاقة إلى الدراسة فيها.
ً
 ويمكون أحيانوا

ً
( عاموا

.  (18إلى )
ً
 عاما

 
ً
موووا جعووول تووووفير معلموووين ومعلموووات لهوووذه البووورامج وهوووو  ووووادر م هلوووة مووون خرياوووي الجامعوووات املختصوووين بالتربيوووة الخاصووة   وجووود .5 .ه(1432)الرميح, متاحا

وقوووود تنوعوووو  أنموووواط تقووووديم الخدمووووة التربويووووة للطووووالب ذوي اإلعاقووووة فووووي موووودارس التعلوووويم العووووام فووووي اململكووووة 

  :(14م, 2113)الخشرمي, التاليحسب 
 

زالوووو  تعتموووود فووووي فالبهووووا علووووى وجووووود نظووووامين داخوووول املدرسووووة: أحوووودهما للتربيووووة الخاصووووة، واآلخوووور  ليب املتبعووووة فووووي الوووودمج موووواواألسووووا

 وبيانهما على النحو التالي: ،للتعليم العام

  لخاصووة هم معلمووون متخصصوون فوي التربيوة اداخوول املدرسوة العاديوة, حيوث يدرسوالودمج املكواني: ويوتم بوجوود فصووول خاصوة بوذوي اإلعاقوة

مووع تووووفير الكتوووب والوسوووائل الدراسووية الخاصوووة بهوووم, وتتووواح فرصوووة للطووالب ذوي اإلعاقوووة فوووي االنووودماج موووع طووالب التعلووويم العوووام فوووي الطوووابور 

يم العووام, كموووا يطبووق علوووى ذوي التعلوووالصووبااي، واألنشووطة الصوووفية. ويطبووق هوووذا النوووع مووون الوودمج علوووى ذوي اإلعاقووة العقليوووة، وذوي اإلعاقووة السووومعية فووي جميوووع املراحوول الدراسوووية فووي 

 اإلعاقة البصرية حتى الصف الثالث االبتدائي. 

 أو فرف مصادر للتربية الخاصة, بحيث يودرس الطوالب ذوو اإلعاقوة موواد محوددة داخول هوذه الفصوول  الدمج الجزئي: ويتم بوجود فصول خاصة بذوي اإلعاقة داخل املدرسة العادية

ويطبووق هووذا النوووع علووى ذوي اإلعاقووة  ،صصووين فووي التربيووة الخاصووة, ثووم يتتقلووون إلووى الصووف العووادي مووع معلووم التعلوويم العووام لدراسووة املووواد األخوورى أو فووي فوورف املصووادر موون معلمووين متخ

 راحل  افة.امل البصرية بعد الصف الرابع االبتدائي إلى الثالث الثانوي ويدخل من ضمنهم ذو اضطرابات النطق والتخاطب واإلعاقة السمعية )صمم جزئي( في

 :ويتلقوى معلوم الصوف العوادي مسواندة مون معلوم  ،ويوتم بوجوود الطوالب ذوي اإلعاقوة فوي الفصول العوادي طووال اليووم، بحيوث يدرسوون املوواد  افوة موع معلوم التعلويم العوام الدمج الكلي

 لذوي اإلعاقة البصرية أو ذوي اضطرا
ً
 بات النطق والتخاطب.تربية خاصة استشاري أو زائر, وتطبق في برامج محدودة جدا

، والتحووول التوودرياي موون الوودمج التربوووي (The Concept of Inclusive Education)مفهوووم التعلوويم الشووامل لعربيووة السووعودية تكموون فووي تطبيووق والرليووة املسووتقبلية للوودمج التربوووي فووي اململكووة ا

(Mainstreaming)  إلى التعليم الشامل(Inclusive Education)  أهداف التعليم للجميع  ب رض تحقيق(Education for All) ,(.4م,  2111)املوس ى و آخرون 
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 اللوائح و األنظمة التربوية املتعلقة باألشخاص

 .اململكة العربية السعوديةفي  ذوي اإلعاقة

 

 . .ي املشاركة. أخت.أخي املشارك

  :التالياللقاء مع د. ناصر املوس ى ناقش زمالءك في من خالل 

  ؟بمدارس التعليم العام اإلعاقةما رأيك في وجهة نظره حول ذوي 

 والثووواني علوووى مكوووان الوووتعلم، موووا مووودى اتفاقوووك معوووه  ،تضووومن  آراله التركيوووز علوووى بعووودين، األول يركوووز علوووى عمليوووة الوووتعلم

 ين؟فيما طرحه في هذين البعد

 ؟ ن التعلم مصطلح نسبيأوجهة نظره حول ل تفسيرك ما 

 

 

 
واليوم  األمسفيلم من برنامج ساعة لهم بعنوان التربية الخاصة بين 

 (3مع الدكتور: ناصر الموسى الجزء )

 
-tp://www.youtube.com/watch?v=rF6zgIOXqyE&list=UUNht

RQn1dr14t7DGta4DRNlg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................  

........................................................ ......................................................................................  

...............................................................................................................................................  

http://www.youtube.com/watch?v=rF6zgIOXqyE&list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg
http://www.youtube.com/watch?v=rF6zgIOXqyE&list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg
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 اللوائح و األنظمة التربوية املتعلقة باألشخاص 

 اململكة العربية السعودية.في  ذوي اإلعاقة
 

 أاشوووتمل  علوووى و ، م2112هوووو/1422للتربيوووة الخاصوووة عوووام اعتمووودت القواعووود التنظيميوووة  :عووود التنظيميوووة للتربيوووة الخاصوووةالقوا 
ً
يلوووي: تعريوووف املصوووطلحات, أهوووداف  تضووومن  موووا حووود عشووور بابوووا

و  اإلداري للمعاهود و البورامج, االرتبواط الفنوي و  اإلداري لتنظويم الفنوي و التربية الخاصة, أسس وثواب  التربيوة الخاصوة, الفئوات الخاصوة و عوددها عشور فئوات, البورامج االنتقاليوة و التأهيول, ا

 التشخيص, الخطة التربوية الفردية, التقويم التربوي و املتابعة, أحكام عامة.ي بالجهات ذات العالقة, القياس و املال

 تقوديم وتشومل :والتربويوة التعليميوة املجواالت :وقود تضومن فوي املوادة الثانيوة .م2111هوو/1421 عوامية اعتمود النظوام الووطني للمعواقين فوي اململكوة العربيوة السوعود: لووطني للمعووقينالنظوام ا 

 موع بهوا، همالتحواق وتسوهيل ،واحتياجواتهم املعووقين قودرات موع يتناسوب بموا )العوالي والتعلويم ،الفنوي والتعلويم ،العوام والتعلويم املدرسوة، قبول موا( املراحول جميوع والتربويوة فوي التعليمية الخدمات

 .املجال هذا في املقدمة والخدمات للمناه  املستمر التقويم

 تعريفوات إجرائيووة, أهوداف الالئحووة, قواعوود عاموة فووي تقوويم الطالووب, أسووس )كمووا يلووي:  موادة ةثوالث عشوور وقوود تضوومن   م1000/هوو1410صوودرت الئحووة تقوويم الطالووب : الئحوة تقووويم الطالوب

, االنتسوووووووواب رك املدرسوة,قواعود اختبوار الودور الثواني, اإلعوادة وتو دائيوة, التقوويم فوي املورحلتين املتوسوطة والثانويوة, النجواح فوي املورحلتين املتوسوطة والثانويوة,التقويم في املرحلوة االبت تنظيمية,

 :ياجات الخاصة كما يليوقد تضمن  الالئحة القواعد التنفيذية لتقويم الطالب ذوي االحت .(أحكام عامة التقدير العام, ،بال يوووووووا

 (4-1يستفيد من هذا النظام جميع طالب التربية الخاصة املدمجين أو املحولين من طالب التعليم العام ) وطوالب التوحود فوي املورحلتين  )عودا طوالب التربيوة الفكريوة، ومعاهد وبرامج التربيوة الخاصوة

  .(املتوسب والثانوية

 (4-2بنوى عمليوة تقووويم ذوي االحتياجو بات النطووق ار طتربيووة فكريوة، توحوود، اضو ،ات الخاصووة علوى خصووائص واحتياجوات  وول طالوب حسووب نووع إعاقتوه )عوووق بصوري، عوووق سوم ي، صووعوبات تعلوم( تُ

 (. والكالم وتعدد العوق 

 (4-3ألسلوب التقوويم املسوتمر 
ً
ي املورحلتين املتوسوطة والثانويوة عنود تعوذر تقوويمهم باألسواليب املتبعوة فوي فوي املرحلوة االبتدائيوة، وكوذلك فو ( تتم عملية التقويم للطالب ذوي االحتياجات الخاصة وفقا

 تقويم الطالب العاديين. 

 (4-4الحت 
ً
  .ياجاتهم وخصائصهم( تجرى عملية التقويم في أماكن مناسبة للطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وت دى االختبارات إما بشكل فردي أو جماعي وفقا

 (4-5 يمكن عدم )ة لبعج أنواع اإلعاقاتااللتزام بمواعيد فترات االختبارات املحددة في تقويم الطالب ذوي االحتياجات الخاص. 

 (4-6تخضع عمليات تقويم ذوي االحتياجات الخاصة وإجراءاتها وأساليبها ملراجعٍة مستمرة لتطويرها من ق )ة.بل اإلدارة العامة للتربية الخاص 
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 الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص املواثيق

 ذوي اإلعاقة.

 

 . أختي املشاركة:.أخي املشارك

  (اثتتان محلية واثتتان دولية) جموعاتحدى املإ إلىانضم. 

 دة بالقواعد التنظيمية للتربية الخاصة.ومرتكزات التربية الخاصة الوار  أسس باملجموعات املحلية قم بقراءة ذا كن إ 

 الباب التاسع املتعلق بالتعليم اإلعاقةقراءة االتفاقية الدولية لحقوق ذوي قم ب الدوليةباملجموعات  ذا كن إ. 

 األهدافوسبل تنفيذ هذه  أهدافهاو  مع كتابة وثيقة توضح منطلقاتها اإلعاقةمدرسية لذوي  جمعيةل بوضع تصور  مجموعتك أفرادباملجموعات املحلية قم مع  ذا كن إ. 

 التعليمية كما وردت باالتفاقية اإلعاقةحقيقي لتوضيح حقوق ذوي  أو عداد مشروع فيلم كرتوني بإ مجموعتك أفرادقم مع  املجموعات الدوليةب ذا كن إ. 
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 الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص يقاملواث

 ذوي اإلعاقة.
 

 يلي: من أهم املواثيق املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ما

  ن حقوق الطفل عام م الذي ألقى الضوء على حق جميع البشر في املساواة والكرامة بدون تمييز ألي سبب  ان، ثم تاله إعال 1048اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من األمم املتحدة عام

 أو ا1050
ً
 أو جسديا

ً
 في تلقي التعليم حسب مام الذي أكد في املادة الخامسة حق املعوقين عقليا

ً
 م يهرت االتفاقية الدولية لحقوق الطفل1080تقتضيه  ل حالة. وفي عام  جتماعيا

 لحقوق الطفل املعوق وجاء فيها: (23)دولة في جميع أنحاء العالم على هذا امليثاق وقد خصص  املادة  177حيث وقع  

  يتبغي أن ينعموا بحياة  املة وكريمة في يروف تكفل لهم كرامتهم، وتعزز 
ً
 أو جسديا

ً
االعتماد على أنفسهم وتسهيل مشاركتهم في تعترف الدول األعضاء بأن األطفال املعوقين عقليا

 املجتمع.

 إلى  تعترف الدول األعضاء بحق الطفل املعوق في التمتع برعاية 
ً
  لما  ان ذلك ممكنا

ً
 لالحتياجات الخاصة للطفل املعوق، فيجب تقديم املساعدة مجانا

ً
لوالدين أو فيرهما اخاصة، ونظرا

  (.unsco.com) ممن يرعون الطفل

  ادة السادسة إدراج تعليم ذوي اإلعاقة في النظام التعليمي م الذي أكدت في امل1003من منظمة اليونسكو بشأن تحقيق تكاف  الفرص لذوي اإلعاقة، وذلك في عام القواعد املوحدة  إقرار

 لذوي اإلعاقة, وفي ال مع العام
ً
 مناسبا

ً
حاالت التي ال يلبي فيها نظام املدارس العامة ترك مجال ملرونة املناه  التعليمية، وتوفير املستلزمات التعليمية، وتدريب املعلمين بما يكفل تعليما

هدف افإنه قد ينظر في توفير تعليم خاص، لكن يتبغي أن اهدف إلى إعداد الطالب للتعليم في نظام املدارس العامة، كما يتبغي أن   جميع األشخاص املعوقين على نحو مالئم احتياجات

 في أنظمة التعليم السائد
ً
 (.unesco, 1993) لداها إلى إدماج خدمات التعليم الخاص تدريجيا

  إعالن ساالمنكا م صدر عن اليونسكو1004في عام Salamanca Declaration :الوصول والجودة  خالل امل تمر العالمي لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، تح  عنوان(Access and 

Qualityمل هو األساس في تعليم ذوي اإلعاقة، حيث أعطى هذا اإلعالن دفعة قوية ملبدأ الدمج الشامل لألفراد ذوي اإلعاقة. وجاء فيه أن يكون الدمج الشا  (، والذي عقد في إسبانيا

  وحث الحكومات على تبني سياسة املدارس الشاملة، ومن هذا امل تمر انبثق إطار العمل مع أفراد ذوي اإلعاقة الذي نص على:

 تمنع ذلكدارس العادية، ما لم تكن هناك أسباب قاهرة تسجيل جميع األطفال في امل. 

  حتياجات املختلفة للطالبضرورة استجابة املدارس العادية لال.  

 املتنوعة ضمان جودة التعليم للجميع من خالل املناه  املناسبة واستراتيجيات التعليم (UNESCO, 1994,11-12). 

 م مبادرة التعليم الشامل2111أطلق  األمم املتحدة عام Inclusive Education  املتعلمين في التعليم الجيد الذي  لى حق جميعإفي د ار عاصمة السن ال، ويستند التعليم الشامل

  يلبي حاجات التعلم األساسية، مع التركيز على الفئات
ً
 خاصا

ً
التعليم الشامل يكمن في إنهاء جميع أشكال التمييز، وتعزيز التماسك من الهدف النهائي ، و الضعيفة واملهمشة تركيزا
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 (.unisco,2000االجتماعي )

   ة االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومما جاء فيها أن تحرص الدول على عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام م اعتمدت األمم املتحد2117وفي عام

 . (,United Nations)التعليمي العام بسبب اإلعاقة, وتمكينهم من الحصول على تعليم مجاني في بيئة تعليم شامل وجيد، ومساواتهم باآلخرين من أفراد املجتمع 
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 ."التدريبية الثانيةالجلسة  "األول اليوم التدريبي 

: الثانية جلسةعنوان ال (برامج تعديل السلوك)

 املوضوعات التدريبية: 

 .السلوك تعريفه، أنواعه، خصائصه .1

 .تعديل السلوك )تعريفه، أنواعه، أهدافه، وخطواته( .2

 .لوك)استراتيجيات( تعديل الس أساليب .3

 ذوي اإلعاقة.مجاالت تعديل السلوك ل .4

 األهداف التدريبية: 

 التعرف إلى تعديل السلوك )تعريفه، أنواعه، أهدافه، وخطواته(، أساليبه واستراتيجياته.الهدف العام: 

 األهداف التفصيلية: يتوقع من املشارك/ املشاركة في نهاية اليوم التدريبي القدرة على: 

 .يل السلوكأن يعرف السلوك وتعد .1

 .أن يعدد أهداف تعديل السلوك .2

 .أن يذكر خطوات تعديل السلوك .3

 .استراتيجيات تعديل السلوك أن يعدد بعج أساليب/ .4

 لذوي اإلعاقة.أن يذكر مجاالت تعديل السلوك  .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 .(، خصائصه: تعريفه، أنواعهالسلوك)موضوع الجلسة التدريبية: 

 .( دقيقة01)الزمن الكلي للجلسة: 

 صر الجلسة التدريبية: عنا

 تعريف السلوك..1

 ، وخصائصه.أنواع السلوك.2

 أساليب التدريب: 

 مجموعات النقاش..1

 .دراسة حالة.2

 العصف الذهني..3

 التقمص واملحا اة..4

 خطة الجلسة: 

 الزمن الزمن بالدقيقة التشرة اإلجراءات م

 11.35 – 11.31 5 بدون  (1نشاط استهاللي ) 1

 11.41 – 11.35 5 بدون  (2لي )نشاط استهال 2

 11.51 – 11.41 11 اختبار اختبار قبلي 3

4 1/2/1 1/2/1 11 11.51 –11 

5 1/2/2 1/2/2 11 11 – 11.11 

6 1/2/3 1/2/3 15 11.11 – 11.25 

7 1/2/4 1/2/4 21 11.25 -45 11 

8 1/2/5 1/2/5 15 11.45 – 12 

 12-11 01 اإلجمالي
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  (1استهاللي )  ثانيةال  األول 
 فردي

 جماعي
 

5 

 ائقدق
  بدون  

نشاط 

 استهاللي

 

 نشاط استهاللي

 أخي املشارك .. أختي املشاركة ..

 تأّمل الصور التالية .. واكتب  لمة واحدة فقب للتعبير عن انطباعك عن  ل صورة.

 (5الصورة ) (4الصورة ) (3الصورة ) (2الصورة ) (1الصورة )

     

 (11الصورة ) (0الصورة ) (8الصورة ) (7الصورة ) (6الصورة )

     

 

 تأّمل الصور التالية .. واكتب  لمة واحدة فقب للتعبير عن انطباعك عن  ل صورة.



 

38  
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 (5الصورة ) (4الصورة ) (3الصورة ) (2الصورة ) (1الصورة )

     

 (11الصورة ) (0ورة )الص (8الصورة ) (7الصورة ) (6الصورة )

     

 ملاذا  جزت عن كتابة تعبير عن املجموعة األولى من الصور األولى؟ 

 من الذي يرى العالم مجرد )خلفية سوداء( .. ويعجز عن إدراكه بالشكل الحقيقي؟ وما مشاعرك .. إن كن  أن  هو؟ 

 أي مدى سيسهم ذلك في إدراك )األعمى( ملحتوى الصور؟ لو بال نا في وصف محتوى الصور بالكلمات .. أو املحسوسات .. إلى 

 ما الفارق بين  لماتك و لمات زمالئك في املجموعة؟ 

 ملاذا اختلف منظوركم .. وتبايت  مشاعركم حول نفس الصور؟ 

  في ضوء إجاباتكم .. ما الذي نحتاج إليه .. قبل البدء في البرنامج التدريبي "ممارس التربية الخاصة"؟ 
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  (2استهاللي )  لثانيةا  األول 
 فردي

 جماعي
 

5 

 قائقد
  بدون  

نشاط 

 استهاللي

 

 نشاط استهاللي ..

 أخي املشارك .. أختي املشاركة ..

 للنبي 
ً
د موقفا

ّ
 مع معاق. اقرأ اآليات من سورة )عبس( .. وشارك زمالءك وقفة تأمل مع أول آيات في القرآن الكريم نزل  لتخل

 ما الحكمة من قوله تعالى )عبس( )تولى( في الوق  الذي لم يكن عبدهللا بن أم مكتوم رض ي هللا عنه يرى ذلك؟ 

 ما عالقة قوله تعالى )عبس وتولى( .. بمن جية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة؟ 

 ما داللة قوله تعالى )أن جاءه األعمى( .. وما عالقتها بالدافعية؟ 

 م وفق قدراتهم؟ما داللة قوله ت
ّ
 عالى )فتنفعه الذكرى( .. وما عالقتها بقابلية ذوي االحتياجات الخاصة للتعل

 م؟
ّ
 ما داللة قوله تعالى )وأّما من جاءك يس ى( وما عالقتها بتعزيز دافعية ذوي االحتياجات الخاصة للتعل

  :يجووّر أطرافهووا وبيووده رايووة  : "رأيوو  يوووم القادسووية عبوود هللا بوون أمّ -رضوو ي هللا عنووه  -قووال أنووس وقفووة تأموول 
مكتوووم وعليووه درعر

وور سووواد املسوولمين بنفسوو ي. وقووال: ادفعوووا إلووّي اللووواء فووإني 
ّ
ك 
ُ
سوووداء فقيوول لووه: ألوويس قوود أنووزل هللا عووذرك؟ قووال: بلووى، ولكنووي أ

 ."أعمى ال أستطيع أن أفر، فأقيموني بين الصفين

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
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 تابع الفيلم التالي ..

 
https://www.youtube.com/watch?v=xL7907ULZPU 

 باملشاركة مع زمالئك .. ناقش العالقة بين ما توصل  إليه في بداية التشاط )عبس وتولى( مع ما تضمنه الفيلم فيما يتعلق باآلتي:

 .عناية اإلسالم بذوي االحتياجات الخاصة 

  ذوي االحتياجات الخاصة في اندماجهم مع الحياة وتفاعلهم معها وإنتاجيتهم.تأثير الدافعية لدى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

https://www.youtube.com/watch?v=xL7907ULZPU
https://www.youtube.com/watch?v=xL7907ULZPU
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  جماعي  1/2/1  ثانيةال  ول األ 
11 

 ائقدق
 خصائص السلوك اإلنساني  1/2/1 

 

 أخي املشارك .. أختي املشاركة .. 

 مفهوم السلوك اإلنساني. تأّمل الصورتين .. وحاول إيجاد العالقة بينهما .. مع 

 

 

 

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
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  تابع الفيلم التالي                                   .. 

 بالتعاون مع زمالئك في املجموعة .. ناقش اآلتي:

o إلى أي مدى تتفق مع موقف البائع .. حين علم  دوافع سلوكه؟ 

o ما رأيك في موقف املواطنين امل يدين لسلوك البائع؟ 

o واطنين اآلخرين؟ما رأيك في سلوك امل 

o ما أسباب اختالف سلوكهم تجاه املوقف؟ 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZDtUo1Osl4 

 

 

  تابع الفيلم التالي  .. 

 :بالتعاون مع زمالئك في املجموعة .. ناقش اآلتي 

o  اقف( الذي رفج مصافحة الشاب )الجالس(؟ما سبب رّد فعل الشاب )الو 

o ما شعور الشاب )الجالس( عندما تجاهله الشاب )الواقف(؟ 

o ما سبب ت ّير منظور الشاب )الواقف( للموقف؟ 

o ما رد فعله الذي تتوقعه في حال معرفته لحال الشاب اآلخر )قبل رفج مصافحته له(؟ 

  اإلنساين. للسلوك  ا  تعريفمن خالل ما سبق .. ضع 
 اإلنساين. لتعريف السلوكمتفق عليها صياغة قش زمالءك يف التعريف الذي توصلتم إليه، للتوصل إىل نا 

 
4HytuE-https://www.youtube.com/watch?v=JgI4 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

https://www.youtube.com/watch?v=9ZDtUo1Osl4
https://www.youtube.com/watch?v=JgI4-4HytuE
https://www.youtube.com/watch?v=JgI4-4HytuE
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  جماعي  1/2/2  الثانية  الثاني
31 

 دقيقة
 خصائص السلوك اإلنساني  2/2/2 

 أخي املشارك .. أختي املشاركة .. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hTPIhoU074M 

 أعالهناء على املقعد الذي قم  باختياره حسب توزيع املقاعد وفق الصورة اختر لنفسك أحد املقاعد في السيارة، وتقّمص الدور الذي يتبغي عليك القيام به ب: 

 املقعد األيسر في الخلف املقعد األيمن في الخلف املقعد األيسر في الوسب املقعد األيمن في الوسب املقعد املجاور للسائق مقعد السائق

 .. )منك أثناء رحلة السيارة. املتوقعلسلوك واع اوسّجل أكبر قدر ممكن من أن تابع فيلم )تجربة قيادة السيارة 

 أن يصدر منكم. ناقش زمالءك في املجموعات األخرى في أنواع السلوك التي سجلتها )الذين يجلسون في نفس مقعدك( واتفقوا على السلوك الواق ي الذي يتبغي 

 .حددوا أنواع السلوك املشتركة بينكم، وناقشوا أسباب اتفاقكم عليها 

  اع السلوك املختلفة التي سجلتموها، وناقشوا أسباب اختالفكم فيها.حددوا أنو 

 .سجلوا مالحظاتكم املتفق عليها .. حول أسباب )تشابه/اختالف( سلوككم 

https://www.youtube.com/watch?v=hTPIhoU074M
https://www.youtube.com/watch?v=hTPIhoU074M
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 :من خالل متابعتكم للفيلم .. أجيبوا على األسئلة اآلتية 

 ما لون السيارة التي كنتم تركبوها؟ وما نوعها؟ .1

 لوحة القيادة في السيارة )الكترونية/عادية(؟ما نوع العدادات وامل شرات في  .2

 هل استخدم السائق م شر االلتفاف نحو )اليمين/اليسار( عند أول التفاف قام به؟ما أول اتجاه سلكته السيارة عند خروجها من مواقف السيارات )اليمين/اليسار(؟ و  .3

 ة/صبة عالية(؟هل  ان  هناك حواجز تفصل بين الطريقين الرئيسيين في االتجاهين )أرصف .4

 /أك ر(؟121/131/141كم  ان معدل سرعة السيارة في الطريق السريع ) .5

 هل قام السائق بتجاوز السيارات األخرى من اتجاه اليمين؟ وهل تنقل السائق كثيرا بين املسارات؟ .6

 (؟3/4/5كم  ان عدد املسارات في الطريق السريع ) .7

 رة هيلو ابتر/منطاد(؟هل عبرت األجواء أثناء الرحلة )طائرة ر اب/طائ .8

 هل مررتم أثناء الرحلة على ملعب رياض ي )استاد( في أي جانب من الطريق  ان )اليمين/اليسار(؟ .0

 هل مررتم أثناء الرحلة بمفاعل نووي إلنتاج الطاقة الكهربائية؟ في أي جانب من الطريق  ان )اليمين/اليسار(؟ .11

 ار؟هل  ان الطريق يمّر تح  تقاطع مع جسر لعبور القط .11

 من الطريق في االتجاه اآلخر؟ .12
ً
 هل  ان الطريق الذي سلكته السيارة أك ر ازدحاما

 أثناء الرحلة؟ ما سبب االختناق املروري؟ وأي اتجاه سلك السائق بعده )اليمين/اليسار(؟ .13
ً
 هل صادف السائق اختناقا مروريا

 الطريقين في االتجاهين؟عندما سلك السائق الشارع الفرعي، هل  ان هناك )رصيف/صبة( تفصل بين  .14

 كيف تصف قيادة السائق )معتدلة/متهورة/ممتازة(؟ .15

 راجع األسئلة التي نجح  في اإلجابة عليها .. وقارن بينها وبين أنمب االستجابة للسلوك وفق املقعد الذي كن  تجلس فيه. ثم أجب:

 به؟ هل  ان  إجاباتك تنم عن استجابات طبيعية تتوافق مع الدور الذي كن  تقوم 

 كن  تالحي أشياء .. ليس من الطبي ي مالحظتها؟ 

 كن  تفّوت أشياء  ان يتبغي عليك التركيز عليه؟ 

 ما أسباب اختالف استجاباتكم؟ 
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 ملحوية فير) ياهرة فير أو( األخرى  الفسيولوجية والعمليات والكالم  الحركة وقياسها مالحظتها يمكن أفعال) ياهرة  ان  سواء الفرد عن تصدر التي التشاطات  ل هو : السلوك

 .بالفرد املحيطة بالبيئة متأثرا يت ير بل ثاب  فير ش يء السلوك أن كما( وفيرها ، واملشاعر والتذكر  التفكير

 

 باملثيرات السلوك تسبق التي املثيرات تسمى و قائيتل بشكل السلوك يتبعه املثير يحدث فعندما تسبقه التي املثيرات به تتحكم والذي الالإرادي السلوك هو( : الفعل ردة) االستجابي السلوك

عفوية بطريقة و سريع بشكل يسحبها فإنه ساخن ماء على يده الفرد وضع إذا) السلوك لهذا ممثلة القبلية .  

 قد و بعده يأتي الذي باملثير محكوم فهو فيرها و الج رافية و اديةاالقتص و االجتماعية و الديتية العوامل مثل بالفرد املحيطة البيطية العوامل تحدده الذي السلوك هو: اإلجرائي السلوك 

 و تعديله يمكن السلوك من النوع هذا و به وعي على اإلنسان يكون  ما عادة و اإلرادي بالسلوك يعرف ما  هذا و عليه يذكر تأثير أي لها يكون  ال ربما و تقويه أو البعدية املثير تلك تضعفه

فيره و التنفس,  الكالم,  الحركة)  ليهع األمثلة من,  تعلمه ).  

السلوك: خصائص  

القابلية للتتب : إن السلوك اإلنساني ليس ياهرة عفوية وال يحدث نتيجة للصدفة وإنما يخضع لنظام معين،   ولذلك نستطيع التتب  بسلوك الشخص بناءً  على  

والحالية السابقة البيطية بظروفه معرفتنا . 

القابلية للضبب: إن الضبب في تعديل السلوك عادة ما يشمل تنظيم أو إعادة تنظيم األحداث البيطية التي تسبق السلوك أو تحدث بعده، كما أن الضبب الذاتي في  

اآلخرين األشخاص لضبب يستخدمها التي والقوانين املبادئ باستخدام لذاته الشخص ضبب يعني السلوك تعديل مجال . 

 السلوك قياس تعذر وإذا الشخصية، واختبارات الذ اء  اختبارات مباشرة فير وأساليب التقدير وقوائم  املالحظة السلوك لقياس مباشرة أساليب النفس علماء طور  :للقياس القابلية

 .املختلفة مظاهره من عليه باالستدالل قياسه املمكن فمن مباشر بشكل
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  جماعي  1/2/3  الثانية  األول 
15 

 دقيقة
 خصائص السلوك اإلنساني  1/2/3 

 

  :يناسبه من العمود )ب(بما العمود )أ( اربب بين  -1

 ب أ م

 قابل للتنظيم وإعادة التشكيل. القابل للتتب السلوك  1

  القابل للضببالسلوك  2
ً
 .ء واختبارات الشخصيةاختبارات الذ ا لأو قياس ما يدل عليه من خال يمكن قياس السلوك بشكل مباشر إذا  ان ياهرا

 .يخضع لنظام معين يمكن توقع السلوك القابل للقياس السلوك 3

 https: //www.youtube.com/watch?v=CrmxlM6sr8Eتابع الفيلم التالي: 

 أجب عن األسئلة التالية:  -1

 ن ردود أفعال األشخاص.ناقش زمالءك في املجموعة ع 

 إلى أي مدى  ان  ردود أفعالهم طبيعية؟ 

 وفق سياق األحداث في الفيلم؟ 
ً
 ما سبب  ون سلوكهم طبيعيا

 بناء على ما سبق )الجدول( بما تصّنف ردود أفعالهم، )سلوك قابل: للقياس/ للضبب/ للتتب (؟ 

 .)كيف يمكن قياس السلوك )ردود أفعالهم 

 كيف يمكن ضبطها؟ 

 ن من املمكن التتب  بها؟هل  ا 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CrmxlM6sr8E
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  جماعي  1/2/3  الثانية  األول 
15 

 دقيقة
 خصائص السلوك اإلنساني  1/2/3 

 

 ( من كتاب )تكنولوجيا السلوك اإلنساني(: 14ناقش زمالءك في املجموعة.. حول ما توصلتم إليه، مع إبداء رأيكم حول ما ورد في الصفحة ) -2

 

 
 http://youtu.be/CMUsTjcDddg يلم التالي..الف تابع -3

 أجب عن األسئلة التالية:  -4

 ثم:  ..هتخّيل نفسك في املوقف نفس 

 ما االختالفات بين ردود أفعال األشخاص )ل ة جسدهم( في املوقف؟ 

 ع في مثل ذلك املوقف؟ما مشاعرك.. وأن  تعيش املوقف نفسه؟ وما رد فعلك املتوق 

 هل يمكن ضبب مشاعر األشخاص في ذلك املوقف والتتب  بها؟ 

 م؟
ّ
 كيف يمكن أن يتشابه املوقف في الفيلم مع أي موقف محتمل في بيئة التعل
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http://youtu.be/CMUsTjcDddg
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 دقيقة
 خصائص السلوك اإلنساني  1/2/3 

 

 مستويات دراسة السلوك االنساني:

ونتتقول مون ، لتتبو  ر املستوى االجتماعي هو أعمق وأصعب املستويات التي تواجه الباحثين في الرصود والتحليول والضوبب وابحياته الثقافية واالجتماعية ويعتاالنسان نظام كلي متكامل يمارس 

والوتعلم هوو األداة الرئيسوية لبرمجوة القشورة  ذلك املستوى إلى دراسة السلوك االنساني علوى مسوتوى األعضواء، حيوث نجود أن املوخ هوو عضوو التشواط النفسو ي علوى االطوالق ألنوه هوو الوذي يوتعلم.

البرمجيوووات  إلدخوووال)موووع ضووورورة املنظوموووة الحسوووية واملنظوموووة الحركيوووة(، فوووإن الوووتعلم هوووو املنظوموووة الرئيسوووية  Bio-Ware املخيوووة، فوووإذا  وووان املوووخ هوووو الوووذي يمثووول أهوووم جوووزء فوووي العتووواد البيولوووو ي

ملوووخ سوووة أسووورار تعلوووم ا، وتشوووترك جميوووع الفوووروع الخاصوووة بعلووووم املوووخ واألعصووواب والووورنين امل ناطيسووو ي والكيميووواء الحيويوووة والحاسوووبات اآلليوووة والشوووبكات العصوووبية فوووي درا Psycho Ware النفسوووية

 .شري الب

 .الثاني اهتم بدراسة اإلنسان  وحدة  لية فريدة من نوعهاو  . لى وحداته األساسيةإالسلوك الكلى  بتجزئةأحدهما ينادى  تيارين :  يقد تباينوا ف علم النفس الباحثون فيوإذا  ان 

لوب تعوواون فريووق أو قود يتنوواول دراسوته بصووورة متكاملووة تتط، سووم اإلنسووانجأجهوزة محووددة مون ه أو ئووقود تووتم علووى مسوتوى ويووائف أجزا يو نجود أيضووا أن دراسوة السوولوك موون املودخل الفسوويول

 جل التشبيه والتوضيح فقب من حيث إمكانية التحكم واالستفادة من  ليهما على النحو التالي :أا بين اإلنسان والحاسب اآللي من ولو قارن، لعلمشتى فروع ا يهائل من العلماء ف

 ( يستطيع فقب أن يقوم بتش يل الحنفترض أن الشخص )اسب اآللي باستخدام برنامج محددا. 

  . بينما يستطيع الشخص )ب( باإلضافة إلى التش يل أن يعرف تركيب ووييفة  ل جزء من أجزاء الحاسب وطريقة وضع البرامج 

وعلوى هوذا األسوواس نجود أن املعلوم أو األخصووائي النفسو ي الوذي يوودرس  .ن الشوخص )ب( هوو األفضوولوإمكاناتووه ؟ الشوك أ هويائفو ياالسوتفادة منووه مون ناحيوة الووتحكم فوك ور قوودرة علوى أفمون منهموا 

تحكم فووي حودود إمكانووات النتووائج واملعلومووات بنواء اإلنسووان وأجهزتووه العصوبية والتشووريحية مووع معرفووة ويوائف  وول منهووا موون الناحيوة النفسووية هووو األقوودر بوال شووك علووى تنميووة السولوك وضووبطه والوو

واللحظوة الوذي يتعورض مت يرا ينفرد  ل منها بوييفة جهاز فرعوى محودد بجسوم اإلنسوان فوي نفوس الوقو   25األعوام األخيرة دراسات تحاول تسجيل اك ر من  يكما يهرت ف ن اإلنساناملتاحة ع

املووخ لوويال  ييسووتقبل إشوارات كهربيووة عموا يوودور فولوى جهوواز فيوديو متطووور إتوصوول اليوووم الوذي تسوومع فيووه عون ال وقود يووأتي ذلوك. أو الفيزيقووي ي للقيواس السوويكومتر ثور موقووف معوين قابوول فيهوا الفوورد أل

 . Brain صباح اليوم التالي تسجيل بالصوت والصورة واأللوان ألحالمنا أو ما يتم داخل ذلك الكون الفسيح الذي نسميه املخ يلتشاهد ف

عنوودما 1870لينبورج سونة  يفوو يية عنودما أسووس معملوه السويكولو فسويولوج – " علوى الظوواهر الوونفسيالفسويولو  أطلووق تسومية "علوم الوونفسأول مون  Wundt يعتبور عوالم الونفس الشووهير فونو و 

لووه  تميوزامنطقوة التووداخل بوين علووم السويكولوجيا وعلووم الفسويولوجيا يهوورت اتجاهوات تنووادى بعلوم السيكوفسوويولوجيا  يتقوع فوو يجيين والفسوويولوجيين بوالظواهر التووازداد االهتموام موون السويكولو 
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 ي.عن علم النفس الفسيولو 

املتداخلة بين املظواهر واملت يورات النفسوية مون جانوب واملظواهر واملت يورات الفسويولوجية  االرتباطيةطبيعة العالقات  ينهما يبحثان بدقة بال ة فأبحوث واهتمامات كال العلمين يجد  يواملدقق ف

ملت يووورات النفسوووية ألشوووخاص ذوى عالموووات فسووويولوجية عصوووبية محوووددة مثووول إصوووابات املوووخ أو اسوووتثارته أو وضوووع الفووورد تحووو  اثووور الخصوووائص وا يآخووور ، فوووإذا تمثلووو  نقطوووة البدايوووة فووومووون جانوووب 

لوجية الفسويو  )مت يورات مسوتقلة( ولكون إذا قوام الباحوث بتسوجيل امل شورات والقويم محوددة سوابقا ةلباحوث بوإفراد لهوم طبيعوة فسويولوجيحيث يبدأ ا يدوية ، سمى بعلم النفس الفسيولو األ 

تجووووارب اليقظوووة واالنتبوووواه كمت يووورات مسووووتقلة أطلوووق عليووووه فوووي هووووذه الحالووووة  يف أو ملعلوموووات معرفيووووة كموووا تظهوووور فوووثوووور نفسووو ي محوووودد  وووالتعرض ملوقووووف القلوووق أو الخووووو املختلفوووة كمت يوووورات تابعوووة أل

و أيسوتطيع الباحوث تسوجيلها  يلضبب واملت يورات الفسويولوجية التو يرات النفسية القابلة للقياس أو اطبيعة العالقة بين املت ياضح إذا أن كال الفرعين يبحثان فبالسيكوفسيولوجيا . فمن الو 

 يتقلة علوووووى حوووووين نجووووود أن املتخصصوووووين فووووومت يووووورات مسوووو -طبقوووووا ملقتضووووويات الظووووواهرة– فوووووال شوووووك أن هووووو الء الوووووذين تخصصوووووا بعموووووق فوووووي علوووووم الووووونفس يعتبووووورون املت يوووورات الفسووووويولوجية تتبعهووووا .

 .لنفسية كمت يرات مستقلةباملت يرات ا يبدلونسوف الفسيولوجيا 

و السيكوفسوويولوجيا إنمووا يركوز علووى التوأثيرات املتبادلووة بوين الوونفس والجسوم معووا . وعلووى الورفم موون اخوتالف طبيعووة علوم الوونفس البحوو  أ ييوح أن موضوووع علوم الوونفس الفسويولو مموا تقوودم يت

 فهم وبناء وعمل ويائف جسم اإلنسان املرتبطة باملخرجات النفسية سلوك وأداء أفكار ومشاعر . ييساعدنا كثيرا ف يوجيا البح  فان املدخل الفسيولو عن علم الفسيول

وبيووور )وقووود حووودد علوووى اإلطوووالق لوجووودنا أنهوووا تمثووول بووو رة االلتقوواء بوضووووح توووام بوووين السووويكولوجيا والفسووويولوجيا  ةهوووم العمليووات النفسووويأبسوووب و أعلوووى أنهوووا  Sensationفلووو بووودأنا بعمليوووة اإلحسووواس

يووة تتتقوول مون خووالل األعصوواب الحسووية قيز عديوودة فاملوودخالت الحسوية كطاقووة فيوزموون الرجوع ومووا تمخووج عنهووا مون تطبيقووات  ةلدراسووة اإلحسواس والعتبووات الفارقوو القوووانين األساسووية (وفيخ ور

عنهوووا لوووه تركيوووب دقيوووق مووون الناحيوووة  مسووو ولعصوووبية وإدراك الءووو يء املحسووووس فلكووول حاسوووة عضوووو األساسوووية إلوووى املراكوووز العصوووبية العليوووا حيوووث يوووتم ترجموووة الشوووفرة ال  الحوووواس يسووتقبالت فووووامل

يوتم معالجتهوا  يعمليوة نفسوية هوو املوادة الخوام التوالعضلية والعصبية والتكويتية ، ومن ثم فان ويائف الحواس ال يمكن أن تتم بودون اإلشوارات العصوبية الفسويولوجية ، وملوا  وان اإلحسواس ك

لعمليوووووووات اإلدراك والتخيووووووول والتوووووووذكر والتفكيووووووور ومووووووون هنوووووووا اهتمووووووو  الدراسوووووووات  يرة املخيوووووووة يمثووووووول األسووووووواس الفسووووووويولو دراك فوووووووان نشووووووواط وارتبووووووواط املراكوووووووز العصوووووووبية العليوووووووا بالقشوووووووبعمليووووووات اإل 

  التخيل والتفكير والتذكر( .السيكوفسيولوجية بعمليات الدما  املرتبطة بالعمليات العقلية العليا او ما يعرف بالتشاط العصبي الراقي )اإلدراك و 

البحووووووث عوووووون امل شوووووورات  يتنحصوووووور فوووووو يو السيكوفسوووووويولو أ ييناقشووووووها علووووووم الوووووونفس الفسوووووويولو  يوتظوووووول أحوووووود القضووووووايا األساسووووووية التوووووو

لووذلك فقوود امتوود  . دالووة وييفيووة لحالووة الفوورد النفسووية وخصائصووه الشخصووية والحركيووة يهوو يو العمليووات العصووبية التووأالفسوويولوجية 

وث السيكوفسويولوجية للعديوود موون ميوادين علووم الوونفس : الشخصوية واألنموواط املزاجيووة ،األموراض النفسووية ، ميكانيزمووات نشواط البحوو

، كمووا أن  يفسويولو –  املوخ اهتماموات البحوث الونفس يموات فوالتوذكر ففوي العشور سونوات املاضوية جوذب  نظريوة تشو يل املعلو   الوتعلم

. artificial intelligence فوتح آفوواق جديوودة حوول عوورض نموازج املعلومووات والوذ اء الصووناعي يهوور علوووم الحاسوبات اآلليووة املتقدموة قوود

 يفوووالكيميووائي كموووا هووو الحووال  ييوورتبب بهوووا سووواء علووى املسوووتوى الجزئوولوووم يتوورك يوواهرة نفسوووية إال وحوواول أن  يفعلووم الوونفس الفسوويولو 

 يموووون الجهوووواز العصوووبي كمووووا هوووو الحووووال فووووائف أجووووزاء محوووددة و علوووى مسووووتوى ويوووأثووور الهرمونووووات علوووى السوووولوك الشخصووووية ، أحالوووة تتبووووع 

 .بظواهر التعلم واالنفعال Limbic system الطرفي باملخ يالكشف عن عالقة الجهاز العصب
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 أخي املشارك .. أختي املشاركة .. 

 : تابع الفيلم التالي .. ثم ناقش زمالءك في 

https://www.youtube.com/watch?v=K8dtOK63kbI 

 ما رأيك في سلوك الطفل؟ وما الذي يريد تحقيقه؟ 

 ما رأيك في تعامل األم مع املوقف؟ 

 ما عالقة ذلك بتعديل السلوك؟ 

 : تابع الفيلم التالي .. ثم ناقش زمالءك في 

https://www.youtube.com/watch?v=CmUYIL7SkDs 

  ودراسته وتحليله.التدخل املبكر ملالحظة سلوك الطفل .. أهمية 

 .أهمية مرحلة التعليم املبكر في بناء إطار عام لسلوك الطفل  

 : تابع الفيلم التالي .. ثم ناقش زمالءك في 

https://www.youtube.com/watch?v=SLBLnNxzftM  

  تحليل السلوك التطبيقيتعديل السلوك وعالقته بمفهوم ABA. 

 .مدى فاعليته في تعديل سلوك ذوي االحتياجات الخاصة 
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 دقيقة
 1/2/4  

 تعديل السلوك اإلنساني

 ((ABA تحليل السلوك التطبيقي))
 

 أ، سووة سوولوك فيوور مرفوووبخفووج معوودل ممار  جوولأالبوورامج العالجيووة التووي تقوودم موون  هووو تلووكتعووديل السوولوك: 
ً
كمووا يتضوومن البوورامج التدريبيووة التووي تهوودف إلووى ، و القضوواء علووى هووذا السوولوك نهائيووا

 ُيوراد تعليموه لوه
ً
 جديودا

ً
 لدر عتمود تعووديل السولوك علوى إجوراءات و يو . أو زيوادة ممارسوة سولوك مرفووب فيوه إكسواب الطفول سولو ا

ً
جووة فنيوات خاصوة يختلوف اسوتخدامها مون حالوة إلوى أخورى تبعوا

 (116ص  2111اإلعاقة و تبعا لنوع السلوك املراد تعديله لدى الطفل )عال عبدا لباقي إبراهيم /

ي داث ت ييوور جووهري ومفيوود فووتعووديل السولوك بأنووه "هووو العلوم الووذي يشومل علووى التطبيووق املونظم لألسوواليب التووي انبثقو  عوون القووانين السوولوكية وذلووك ب يوة إحوو (نيووواردو  وووبر ,وهيورون ,)ُيعورف و 

كما ُيعرف تعوديل السولوك بأنوه شوكل مون أشوكال العوالج  ويعرف إجرائيا بأنه عملية تقوية السلوك املرفوب به من ناحية وإضعاف أو إزالة السلوك فير املرفوب به من ناحية أخرى.، السلوك

 .ملحيطين به أك ر ايجابية وفاعليةاهدف إلي تحقيق ت يرات في سلوك الفرد تجعل حياة ا

التطبيووق املوونظم لقوووانين الووتعلم )ومنهووا بخاصوووة  جمووال الخطيووب علووى أنووه " بإشووراف د. –والتأهيوول األردنووي  اإلعاقووة والتربيووة الخاصووة ملصووطلحات دالوودليل املوحووف تعووديل السوولوك فووي وقوود ُعوور 

البيئوة الطبيعيوة مون خوالل تنظويم الظوروف أو املت يورات البيطيوة وخاصوة موا يحودث قوانين االشتراط اإلجرائوي( بهودف ت ييور السولوك اإلنسواني. ويتضومن زيوادة السولوك أو تشوكيله أو إضوعافه فوي 

 منها بعد السلوك ألن السلوك محكوم بتتائجه".

واختفوواء املعووززات  enforcement مفهوووم فوورض املعووززات تووم وضووعها موون قبوول العلموواء النفسوويين و التووي تسوواعد فووي عمليووة ت ييوور السوولوك البشووري مثوول مجموعووة املبووادئ التووي و علووم السوولوك هووو 

الطوورق و الوسووائل التووي نسووتخدمها للتطبيووق العملووي لهووذه املبووادئ موووثال  و السوولوك التطبيقوووي فهوومووا علووم أفيرهووا الكثيوور موون املبووادئ ، و  prompting والتلقووين shapingوالتشووكيل  Fading التوودرياي

العملوي ملبوادئ علوم  هوو التطبيوق ABA و التلقوين و فيرهوا. أي أن تحليول السولوك التطبيقويأليوة املتبعوة لتشوكيل السولوك عمو الطرق و الوسائل الأاختفائها  وألطرق املتبعة الستخدام املعززات ا

 . السلوكيات البح  و نظرياته

يعتمود علووي عموول برنووامج  رات علوم الوونفس و هووو علوومبحوواث فووي مختبووبعوود سوونوات طويلووة مون األ  العموول عليهواتأسيسووها و  التوي تووميعتمود علووي مبووادئ التعلوويم و  ABA علوم تحليوول السوولوك التطبيقوويو 

هميتهووا أووضوووح  ABA جلسووات تحليوول السوولوك التطبيقووي انتشووار مبوودأالوورفم موون بووه. وعلووى  العواموول البيطيووة املحيطووة مكانووات الطفوول وإللطفوول يووتم تطبيقووه بشووكل فووردي حسووب عال ووي  توودخل

ن يخصوائياأل  ن هذا ال يلغوي الودور الكبيور ملجموعوةأال إ ABA هالي الذين خضعوا لتدريبات مكثفة في تحليل السلوك التطبيقيل األ قب سهولة تطبيقها منحاالت التوحد و الكبيرة كجزء من عالج 

طفوال و طبيوب أخصوائي طوب أقبول  حثيثوة مون لوي متابعوة طبيوةإفة ضواباإل  ... ( العوالج الطبي وي العالج الووييفي و خصائي النفس ي و أخصائياأل )حياته مثل لواجب وجودهم في دائرة التوحدي و ا

 . ن وجدتإص ملعرفة املشا ل السمعية للطفل مخت

 60 – 45يوميووة تتوووراوح موودتها مووون  نهووا تكوووون جلسووات فرديوووةأام موون قبووول طبيووب أو اخصوووائي نفسوو ي فووي عيادتوووه الخاصووة بحيوووث تقووو التوويالفووورق الوورئيس بوووين الجلسووات العالجيوووة وجوودير بالووذكر أن 

جلسوات  نهوا نظوام حيواتي متكامول بينمواأي أسواعات يوميوة  5-3التوي تكوون يوميوة مكثفوة تتوراوح مون  و ABA تحليول السولوك التطبيقوي ي يخضع لها الطفل تح  مسميبين الجلسات التو ، دقيقة

  . مع الطفل لتعلمه ةوقات مستقطعأالعالج الفردية بمثابة 
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ي أن يقووم بهووا أو يمكوون  (فيرهواو ... قووارب بيو  األ،  هاملت وز ، املدرسوة ، البيوو  ) ليهوا مثوولإالتوي يعوويش بهوا الطفول و يووذهب  اكنموويمكوون القيوام بهوا فووي  ول األ  ABA جلسوات تحليول السوولوك التطبيقوي

ي مكوان واحوود و فووي فوو مووا جلسووات الطبيوب النفسوو ي تكوون . أ(االضووطراب الوذي يعوواني منوه ي أم لووداها طفول يعوواني مون اضووطرابات سولوكية مهمووا  ووان مسوميأو أمثلوك أنوو  عليهووا ) شوخص تووم تدريبوه

  .ذاته ن تدار عن طريق الطبيب النفس يأيجب ، فو بي  الطفلأعيادته الخاصة 

فارق في نسوبة هذا ال % و 90لي إتصل  ABA التطبيقي ما نسبة النجاح املرتبطة بجلسات تحليل السلوكأ% 25الطبيب النفس ي ال تتعدي ال  هم في املقارنة هي نسبة نجاح جلساتالنقطة األ 

يضوووا جلسوووات أ . فوووي النتوووائج الفووورق كسوووبها هوووذا النجووواح و أ ABA التكثيوووف فوووي التجريوووب و التكووورار و املوايبوووة فوووي جلسوووات ال لكووون عنصووورو ، خصوووائي النفسووو يهميوووة جلسوووات األ أنجووواح ال يقلووول مووون ال

املسوتمرة  و القوائم علوي املراقبوة Frequency Model تخضوع ملبودأ التكراريوة ABA موا جلسوات تحليول السولوك التطبيقويأللحالوة  medical frequency التكورار الطبوي الطبيوب النفسو ي تخضوع ملبودأ

التكراريوة القوائم عليوه  و لكن س ركز علي ما اهمنا في تفسوير مبودأ medical frequency عراض الطبيةاأل  عن كثب لسلوك الطفل و تصتيف سلوكه حسب شدة حدوثه ، لن نتطرق ملبدأ مراقبة

  . قيالسلوك التطبي تحليل

 .املشا ل السلوكية يقوم هذا املبدأ علي نوعين مختلفين من:  ABA التطبيقي القائم عليه تحليل السلوك Frequency Model التكرارية أمبد

اء الونفس و فيرهوا ذيوإالسولوك العودواني و  ل ضوب وو مثوال علوي ذلوك نوبوات ا، تتكرر بشكل كبير و بمعودل عواٍل  موعة السلوكيات التيجم هيو :  Behavioral Excesses ول السلوكيات الزائدةاأل 

 .تكررة بصفة مستمرةاملسلوكيات ال من

التواصووول االجتمووواعي ، و التواصووول البصوووري ،  كومثوووال علوووي ذلووو، بوووداأو ال تحووودث أو نوووادر جووودا حدوثوووه أقليووول  السووولوكيات التوووي تتكووورر بنحوووو  هوووي مجموعوووةو :  behavioral deficits الثووواني املفتقووودة

ات التطوور النموائي للمهوار وعودم القودرة علوي التقليود و ، قورانوعودم اللعوب موع األ، التودرب علوي الحموامو  عودم الكوالم ،، و توزام بالتودريبات املعطواةلاال عودم، و عودم االنتبواهو علي الذات ، االعتمادو 

 .بشكل عام

بشووكل  شووخاص املعنيووينتووه و احتياجاتووه و تطبووق موون قبوول األكل خوواص للطفوول لتناسووب قدراموضوووعة بشوو جلسووات التحليوول السوولوك التطبيقووي هووي عبووارة عوون تطبيووق لخطووة عالجيووة متكاملووة و

يمكووون تطبيقوووه مووون قبووول النووواس و ، فوووي محووويب الطفووول مووون مدرسوووة وبيووو  ةمهموووة جووودا فوووي عوووالج الطفووول التوحووودي و يوووتم اسوووتخدامها بك ووور  عتبووور بووورامج تحليووول السووولوك التطبيقوووي مرحلوووةوت . فوووردي

 . بريدم التطين بالطفل بعد تلقيهاملحي

و ،  التقليوود و املحا وواة و عاليووة ابتوداء موون املهووارات البسويطة موونأسوواء  ووان الطفوول ذو مهوارات ذهنيووة منخفضووة  عاقووة الذهنيووةطبيقوي تسووتخدم مووع جميوع مسووتويات اإل بورامج تحليوول السوولوك الت

، املوائمووووة )اطاعووووة االواموووور(، و مهووووارات املحادثووووةو   املهووووارات الل ويووووةو السوووولوك الل وووووي ، و ارات االجتماعيووووةاملهوووو الكالمووووي و التفريووووق و الطلووووب: مثوووول  ىعلوووومهووووارات املسووووتوي األ  لوووويإبصووووري الاصوووول تو ال

بالعموول و  اطبوورتاال ، و  االصوو اء و االنتبوواه، و مهووارات االعتموواد علووي الوونفس، و  ص موون الحر وات التكراريووة النمطيووةالووتخل، و  الووتخلص موون السوولوكيات الخطوورة، و  لووي اسووتخدام التواليوو التودريب عو 

 .املهارات اال اديمية، و  ةاملهمة املعطا

  : علي عدة عوامل ABA يعتمد نجاح جلسات تحليل السلوك التطبيقي

و موا ألوكيات الكوحيحة بالسو فوي حوال قوام ليهواإليوه سيصول إشوياء الحلووة و املحببوة ن األ أسواس مبودأ أمع الطفل علوي  هو التعامل ABA السلوك التطبيقي سرار نجاح جلسات تحليلأحد أ : والأ

و أ، و الفواكوهأليوه إ ي  ول مثول الحلويوات املحببوة يءو شو أ(، طوراء و املودحاإل )ي شوف العوزز : املنوواعأو هوي  بواملعززات ABA السولوك التطبيقوي شياء املحببة تسمي في علم تحليولليها و هذه األ إيقرب 

 .(و االحتضانأعمل املساج للطفل )حسية العززات امل
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 ( ت التكراريووووة و السوووولوك العوووودواني)مثوووول الحر وووا و التقليوووول مووون سوووولوكيات فيوووور محببووووة و فيووور صووووحيحةألووووخ( إ و التقليووود ..أالتواصوووول البصووووري  ر سوووولوك جيووود )مثوووولمووووا زيووووادة حووودوث و تكووووراأثانيوووا : 

  كيات بديلوووووووووووووووة عنهووووووووووووووووا تعطوووووووووووووووي نفوووووووووووووووس الوييفووووووووووووووووةو وضووووووووووووووووع سووووووووووووووولو  الهووووووووووووووودف هووووووووووووووووو بنووووووووووووووواء سووووووووووووووولوكيات جيوووووووووووووووودة و زيوووووووووووووووادة نسوووووووووووووووبة حوووووووووووووووودوثها و التقليووووووووووووووول مووووووووووووووون السوووووووووووووووولوكيات ال يووووووووووووووور جيووووووووووووووودة باختصوووووووووووووووار

 ىلووإارة تجزئووة املهوو أيضووا علووي مبوودأو يعتموود ، تقوواناإل ىلووإالبرنووامج حتووي نصوول باملهووارة  و لتطبيووق الهوودف (Discrete Trial Training DTT) عووادة و التكووراردأ اإل تعتموود و بشووكل كبيوور علووي مبوو : ثالثووا

ة جديودة بتسلسول منطقووي و مهوار  تسوجيل عودد مورات نا حووة لتكورار حودوث السولوك الجيود تعتبور املهوارة قود اتقنو  و يوتم وضوع سوية، عنودما يوتماساملهوارة األ  ىلوإفرعيوة تو دي فوي مجملهوا مهوارات 

 . ك ر من شخصأمن مكان مع  ك رأو السلوك في أالله تعميم استخدام هذه املهارة تدخل ضمن برنامج تعميم يتم من خ ما املهارة التي تم اتقانها ، أاملهارة السابقة عمتوائم م
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 أخي املشارك .. أختي املشاركة .. 

 https://www.youtube.com/watch?v=g1t22nP8oxs..  ةالتالي األفالمتابع 

V-https://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE4EQ&index=1&list=PL9mtO2iZTknpyH5GmDhV8VsLePBQSpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجدول في أخرى تصف خطوات تعديل السلوك صنف العبارات داخل الخانة املناسبة لها ت التي تصف أهداف تعديل السلوك و أمامك مجموعة من العبارامن خالل األفالم السابقة .. 

 

 زيادة السلوك املرفوب فيه
السلوك الجديد املراد تعليمه  تشكيل

 الطالب

د يهور تحديد الظروف املحيطة بالطالب عن

 السلوك فير املرفوب فيه
 قياس السلوك املستهدف املراد تعديله

 تحديد السلوك املستهدف تعديله أو ت ييره إكساب الطالب مهارة حل املشكالت
مساعدة الطالب على التخلص من مشاعر 

 الخوف و القلق

تصميم برنامج إرشادي عال ي لتعديل 

 فيهالطالب السلوك وإشراك 

 فير املقبول إضعاف السلوك 
مساعدة الطالب على التكيف مع بيئة 

 املدرسة و البيئة االجتماعية

     تقويم مدى فعالية برنامج تعديل السلوك وتلخيص النتائج و إعداد تقرير عنه وإيصالها 

 ملن اهمه األمر

 

https://www.youtube.com/watch?v=g1t22nP8oxs
https://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE4EQ&index=1&list=PL9mtO2iZTknpyH5GmDhV8VsLePBQSpe-V
https://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE4EQ&index=1&list=PL9mtO2iZTknpyH5GmDhV8VsLePBQSpe-V
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 أهداف تعديل السلوك م
 خطوات تعديل السلوك

 الفيلم الثاني الفيلم األول 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 :من خالل األفالم السابقة .. ناقش زمالءك في اآلتي 

 .م )املعال ( أثناء الجلسة
ّ
 السلوك الذي استهدفه املعل

 .م )املعال ( في تعديل السلوك
ّ
 املعززات التي اتبعها املعل

 .) أسلوب املالحظة وتحليل السلوك الذي اتبعه املعلم )املعال 

 م )املعال ( في تعديل السلوك.اإلجراءات واالس
ّ
 تراتيجيات التي انت جها املعل
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 أهداف تعديل السلوك:

 زيادة السلوك املرفوب فيه. -1

 الب.السلوك الجديد املراد تعليمه للطفل/الط تشكيل  -2

 . إضعاف السلوك فير املقبول  -3

 مساعدة الطالب/ الطفل على التكيف مع بيئة املدرسة و البيئة االجتماعية . -4

 مساعدة الطالب /الطفل على التخلص من مشاعر الخوف و القلق . -5

 إكساب الطالب مهارة حل املشكالت. -6

 خطوات تعديل السلوك:

 و ذلك بوصف السلوك املطلوب تعديله و تحديده بشكل دقيقا بحيث يمكن مالحظته وقياسه وتقييمه. ويله أو ت ييره. تحديد السلوك املستهدف الذي يرفب األخصائي تعد  .1

حة و ذلك بجمع البيانات عن مدى تكرار السلوك و مدى شدته و مدة استمرار يهور السلوك و صيافة الهدف السولو ي و كتابتوه بشوكل واضوقياس السلوك املستهدف  املراد تعديله . .2

 بحيث يمكن مالحظته وقياسه .

)وقوو  حوودوث السوولوك ,موودة اسووتمرار السوولوك , و تحديوود الظووروف واملواقووف التووي سووبق  حوودوث السوولوك  تحديوود الظووروف املحيطووة بالطالووب عنوود يهووور السوولوك فيوور املرفوووب فيووه . .3

  والتي قد تكون عامال في حدوثه وكذلك تحديد كيفية استجابة املحيطين به لهذا السلوك

و تقليول السولوك فيور املرفووب علوى  تصميم برنامج إرشادي عال ي لتعديل السلوك و إشراك األهل و الطالب في ذلك و تحديد األهداف األسلوب املناسب لدعم السولوك املرفووب فيوه .4

 أن يساهم األهل و الطالب في تنفيذ البرنامج.

 إعداد تقرير عنه و إيصالها ملن اهمه األمر . تقويم مدى فعالية برنامج تعديل السلوك و تلخيص النتائج و  .5

 ويعرف إجرائيا بأنه عملية تقوية السلوك املرفوب به من ناحية وإضعاف أو إزالة السلوك فير املرفوب به من ناحية أخرى. تعديل السلوك:

 :التعزيووووز Reinforcement ..املعووووززات ، املعووووززات التشوووواطية، املعووووززات الرمزيووووة، املعووووززات املاديووووة. و ال ذائيووووة املعووووززات، منهووووا: ولووووه عوووودة انووووواع وهووووو إثابووووة الطالووووب علووووى سوووولوكه السوووووي

 .االجتماعية

 العقواب : punishment  :عوون وهووو إخضوواع الطالووب إلوى نوووع موون العقوواب بعود اإلتيووان باسووتجابة معينووة، فالطالووب إذا نالوه العقوواب  لمووا اعتوودى أو أذى اآلخورين نفسووي 
ّ
ا أو جسووديا كووف
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 .ذلك العدوان

 اإلطفواء : Extinction  :املعلووم عوون الطالووب حوين يخطوويء وعوودم التعليووق عليووه أو لفوو     اإلطفوواء هووو التوقووف عوون االسوتجابة نتيجووة توقووف التوودعيم، ويقوووم هووذا األسولوب علووى انصووراف

 .النظر إليه وفج النظر عن بعج تصرفاته

 :التعموويم Generalization  :وهنووواك  ز سوولوك مووا إلووى يووروف أخووورى فيوور التووي حوودث فيهووا التوودريب أي أن يمتوود علووى مواقووف أو سوولوكيات أخوورى.نسووتخدم التعموويم عنوودما يمتوود أثوور تعزيوو

 نوعان من التعميم هما :

o ويعني انتقال أثر التعلم من الوضع الذي تم تعديل أو تشكيل السلوك فيه إلى األوضاع األخرى املشابهة. :  تعميم املثير 

o و املصافحة.أثر التعلم من استجابة تم تعديلها أو تشكيلها إلى االستجابات األخرى املماثلة مثل إلقاء التحية يقابلها استجابة أخرى  االبتسامة أ أي انتقال : تعميم االستجابة 

 التمييز Discrimination  :تعلويم التلميوذ أن الكتابوة علوى الودفتر شو يء مقبوول " مثال ب،هة واالستجابة للمثير املناسالفرق بين املثيرات واألشياء واألحداث املتشاب  يعرف التمييز على أنه

 بينما الكتابة على الجدران ش يء فير مقبول".

 التشكيل Shaping : مون السولوك النهوائي بهودف إ 
ً
 فشويئا

ً
د حوداث سولوك ال يوجوويعرف التشكيل بأنه اإلجراء الذي يشوتمل علوى التعزيوز االيجوابي املونظم لالسوتجابات التوي تقتورب شويئا

،
ً
 على تشكيل السلوك عندما نريد: حاليا

ً
 وورقوة فوي البدايوة وبعود ذلوك نعوززه عنودما يرسوم  ومن األمثلة أيضا

ً
تعليم الطفول كيوف يرسوم دائورة فإننوا نسوتطيع تعزيوزه عنودما يحمول قلموا

 فقب عندما يقترب الخب الذي يرسمه أك ر فأك ر من شكل الدائرة. أي خب، وبعدها نعززه

 التسلسول  Chaining  :لة علووى نحووو هووو اإلجوراء الووذي نسووتطيع مون خاللووه مسوواعدة الفورد علووى تأديووة سلسولة سوولوكية وذلوك بتعزيووزه عنوود تأديتوه للحلقووات التووي تتكوون منهووا تلووك السلسو

 ) وموووون األمثلووووة علووووى أسوووولوب التسلسوووول متتووووالي.
ً
ارتووووداء املالبووووس الداخليووووة، ارتووووداء  : مفووووردة مثوووولفعمليووووة ارتووووداء املالبووووس تتووووألف موووون خمووووس مكونووووات سوووولوكية ( : ارتووووداء املالبووووس صووووباحا

 البنطلون، ارتداء القميص، ارتداء الجوارب، لبس الحذاء

 :التلقوين Prompting  :التلقووين هووو م شوور أو تلمويح يجعوول احتمووال  
ً
وهووو طريقووة مالئموة لتشووجيع الفوورد علووى إيهوار السوولوك املطلوووب بالسوورعة املمكنووة ، االسووتجابة الكوحيحة أك وور حوودوثا

.
ً
 من االنتظار إلى أن يقوم هو نفسه به تلقائيا

ً
 الثة أنواع من التلقين هي: وهناك ث بدال

o هو عبارة عن وسيلة تلقيتية وتعليمات لفظية يتبغي أن تكون واضحة :  التلقين اللفظي  . 

o وهو تلقين يتم من خالل النظر أو اإلشارة إلى اتجاه معين أو بأسلوب معين:  التلقين اإليمائي . 

o بهدف مساعدتهم على تأدية سلوك معين ويمكن استخدامه بعد فشل الفرد في االستجابة للتلقين اللفظي أو اإل :  التلقين الجسدي 
ً
 يمائي.عبارة عن ملس اآلخرين جسديا

 السووحب التوودرياي أو التالشوو ي Fading  :ت ييوور التوودرياي للموقووف األول إلووى املوقووف الثووانييتنوواول سوولوك يحوودث فووي موقووف مووا وجعوول هووذا السوولوك يحوودث فووي موقووف أخوور عوون طريووق ال 

 إذا وضع فجأة في فرفة الصف، ويمكن القضاء على مثل هوذا الخووف عون طريوق  ،مثال
ً
 في البي  ولكنه يكون خائفا

ً
 ومتعاونا

ً
تقوديم الطفول بالتودريج ملواقوف فقد يكون الطفل هادئا

 تشبه فرفة الصف.

 :التنفير Aversion  : إذا قام بالسلوك فيور املرفووب وهوذا    االستجابة بء يء منفر بهدف كف االستجابة وإطفائها،التنفير هو ربب 
ً
 أو معنويا

ً
 ماديا

ً
وذلك بأن يحّمل الطالب وي رم شيئا

.
ً
 ي دي إلى تقليل ذلك السلوك مستقبال



 

59  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 املمارسووة السووالبة  Negative Practice  :ر ممووا يوو دي إلووى نتووائج سووالبة  التعووب وامللوول حتووى يصوول إلووى درجووة اإلشووباع وبالتووالي ال يمووارس السوولوك فيوور املرفوووب فيووه بشووكل متكوور   وفووي هووذا

 يستطيع عندها ممارسته مما يقلل من احتمال تكرار السلوك فير املرفوب فيه.

 النمذجة  Modeling  :.هي أنواع النمذجةو  هي الت يير الذي يحدث في سلوك الفرد نتيجة ملالحظته لسلوك اآلخرين ،: 

o تأديوة  يقوم النموذج بتأدية السلوكيات املستهدفة بوجود الشخص الذي يراد تعليموه تلوك السولوكيات و فوي هوذا النووع مون النمذجوة ال يطلوب مون الشوخص : نمذجة الحيةال

 سلو ات النموذج وإنما مجرد مراقبتها فقب.

o فووالم أو القصووص أو الكتووب، أو وسووائل أخوورى، و هووذا النموووذج يمكوون اسووتخدامه أك وور موون بمشوواهدة سوولوك النموووذج فقووب موون خووالل األ   يقوووم : النمذجووة الرمزيووة أو املصووورة

 مرة في الجلسات اإلرشادية أو العالجية.

o فإنه ي دي االستجا  يقوم من خالل هذا النموذج بمراقبة نموذج اي أوال ثم يقوم بتأدية االستجابة بمساعدة و تشجيع : النمذجة من خالل املشاركة 
ً
 بة بمفرده.و أخيرا
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 ثالثة"الجلسة التدريبية ال األول"اليوم التدريبي 

 اإلعاقة لذوي  السلوك تعديل مجاالت السلوك، تعديل( استراتيجيات) أساليب: موضوع الجلسة التدريبية. 

  :( دقيقة.61)الزمن الكلي للجلسة 

 :عناصر الجلسة التدريبية 

 ك. أساليب استراتيجيات تعديل السلو -

 أساليب استراتيجيات التعزيز.-

 :فيلم, عرض تقديمي.مجموعات املناقشة, العصف الذهني، املحاضرة أساليب التدريب , 

 :خطة الجلسة 

 الزمن الزمن بالدقيقة التشرة اإلجراءات م

1 1/3/1 1/3/1 21 12 – 12.21 

2 1/3/2 1/3/2 21 12.21 – 12.41 

3 1/3/3 1/3/3 21 12.41 – 1 

 1-12 61 الياإلجم
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 دقيقة
 (Reinforcementأساليب التعزيز )  1/3/1 

 

 أخي املشارك .. أختي املشاركة .. 

 ثم ناقش زمالءك في املجموعة ..التالي ..  الفيلمتابع 

 ما الفكرة التي يركز عليها الفيلم؟ 

 يل السلوك الذي لجأ إليه الفيلم؟ما أسلوب تعد 

 ما املعززات التي اتبعها الفيلم لتعديل السلوك؟ 

 ما مدى تأثير فكرة الفيلم في تعديل السلوك املستهدف؟ 

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................  
https://www.youtube.com/watch?v=GhvJeUM1JVA 

 تابع الفيلم التالي .. ثم ناقش زمالءك في املجموعة ..

 الحي سلوك الطفلين .. وحدد مصدر اكتسابهم هذا السلوك، وكيفية اكتسابه؟ 

 إلى أي مدى ي ثر مثل هذا السلوك على منظومة القيم والسلوكيات لدى الطفلين مستقبال؟ 

 كيف يمكن معالجة مثل هذا السلوك لدى الطفلين؟ 

......................................................................................................................................... ...................................................  

........................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhvJeUM1JVA
https://www.youtube.com/watch?v=GhvJeUM1JVA
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 تابع الفيلم التالي .. ثم ناقش زمالءك في املجموعة ..

 ما السلوك املستهدف بالتعديل في الجلسة؟ 

 ما األساليب التي انت جها املعلم )املعال ( في تعزيز السلوك؟ 

   تلك األساليب مناسبة لحالة الطفل؟إلى أي مدى  ان 

...................................................................................................................................................................................... ...... 

........................................................................................................................................................................................ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JPfErTUYNkY 

 

 أسلوب التعزيز الشاهد من السنة النبوية املطهرة م

فه عن عمر بن العاص رض ي هللا عنه، أن الرسول  1
ّ
  بذلك"  ان "يقبل بوجهه وحديثه على شّر القوم يتأل

ُم واألناة"لألش  ابن القيس "إن فيك خصلتي قوله  2
 
  ن يحبهما هللا الِحل

مه التأويل"ثم قال : الله منكبيوضع يده على كتفي أو علي   عن ابن عباس رض ي هللا عنهما أن رسول هللا 3
ّ
  م فقهه في الدين وعل

 من مزامير آل داود“ قال له:  عن أبي موس ى األشعري أن النبي  4
ً
وتي  مزمارا

ُ
  . “لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أ

5 
كتاب هللا معك أعظم؟ قال : قل  هللا ورسوله أعلم قال : يا أبا املنوذر أتودري أي آيوة مون كتواب هللا معوك أعظوم؟ يا أبا املنذر أتدري أّي آية من  "قال رسول هللا 

 وهللا ليهنك العلُم أبا املنذر" قال: قل : هللا ال إله إال هو الحي القيوم قال: فضرب في صدري وقال:

 

6 
 أر وى عنودي لبالل رض ي هللا عنه : "يا بالل حدثني بأر  الرسول قال 

ً
 نعليوك بوين يودي فوي الجنوة قوال : موا عملو  عموال

ّ
ى عمل عملته في اإلسالم، فوإني سومع  دف

 في ساعة من ليٍل أو نهاٍر إال صلي  
ً
 بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلِي"من أني لم أتطّهر طهورا

 

7 
 بطالوب العلوم، في املسجد عل متكئوهو  صفوان بن عّسال املرادي "قال : أتي  رسول هللا عن 

ً
ى برد له فقل  يوا رسوول هللا إنوي جئو  أطلوب العلوم فقوال : مرحبوا

، حتى يبل وا السماء الدنيا من حبه
ً
ه بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضا

ّ
 م ملا يطلب"طالب العلم لتحّفه املالئكة وتظل

 

8 
، ارموووا وأنووا مووع بنووي فووالن قووال: فأمسووك أحوود : ارموو موورا النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم علووى نفوور موون أسوولم يتتضوولون فقووال النبووي 

ً
وا بنووي إسووماعيل فووإن أبوواكم  ووان راميووا

 يه وسلم : ارموا فأنا معكم  لكم"الفريقين بأيداهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما لكم ال ترمون قالوا : كيف نرمي وأن  معهم فقال النبي صلى هللا عل

 

 ة ، ثم ناقش زمالءك في املجموعة .. في أساليب التعزيز التي انت جها النبي تأّمل األحاديث النبوية السابق .ومدى مالءمتها للتوييف مع ذوي االحتياجات الخاصة . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPfErTUYNkY
https://www.youtube.com/watch?v=JPfErTUYNkY
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 دقيقة
 (Reinforcementأساليب التعزيز )  1/3/2 

 

 , أواملثيوور )الءوو يءهووو ذلوك و ، بإضووافة مثيورات إيجابيووة أو إزالووة مثيورات سوولبية بعوود حدوثوهء يعموول علووى تقويوة السوولوك املرفوووب فيوه وزيووادة حدوثوه مسووتقبال وهووو إجورا Reinforcement التعزيوز:

 و زيادة يهوره. في دي إلى تقويتهذي يحدث بعد السلوك املرفوب فيه ( الالحالة, أو الحدث

 قواعد التعزيز األساسية:

 أن يكون الت( عزيز فورياImmediate Reinforce يجب أن يأتي بعد السلوك املرفوب مباشرة ) . 

  ا أن يكون التعزيز مستمر(Frequent Reinforce) :  .أن يقدم التعزيز في  ل مرة يحدث فيها السلوك املرفوب فيه 

 أن يكون التعزيز مشروطا (Contingent Reinforce يتوقف التعزيز على طبيعة السلوك : ) )ضرورة تعزيز السلوك املناسب فقب و عدم تعزيز السلوك فير املناسب( 

 لما  ان  كمية التعزيز أكبر  ان مفعولها أك ر بشرط أال تعطى في فترة زمنية قصيرة حيث أن ذلك سي دي إلى اإلشباع. : كمية التعزيز            

 با لشخص ما و فير مناسب لألخر(.اختيار املعززات املناسبة للطفل/للفرد )قد يكون املعزز مناس 

  .تنويع التعزيز تجنبا لإلشباع 

  .استخدام جدول التعزيز املناسب 

  . ال يمكن الحكم على نجاح املعزز على ت يير السلوك إال بعد تجربته و مالحظة فعاليته 

 : عدة، هي نواع: للمعززات أ  Classifying Reinforcers( تصتيف املعززات  )

 على تأديته لذلك السلوك، واملعززات ال ذائيوة تشومل  ول   : ززات ال ذائيةاملع : أوال
ً
أنوواع الطعوام والشوراب التوي املعززات ال ذائية ذات أثر بال  في السلوك إذا ما  ان إعطالها للفرد متوقفا

 يفضلها الفرد.

 
ً
ياء التوي يحبهوا الفورد ) األلعوواب، القصوص، األلووان، األفووالم، الصوور، الكورة، نجووم، شووهادة تقودير، أقوالم، دراجووة... تشومل املعوززات املاديوة األشوو : Material Reinforces املعوززات املاديوة : ثانيوا

 الخ(

  
ً
عليهووا الفوورد عنوود تأديتووه للسوولوك وهووي رموووز قابلووة لالسووتبدال وهووي أيضووا رموووز معينووة ) النقوواط أو النجوووم أو الكوبونووات أو الفوويش ...الووخ( يحصوول  : Token Reinforces املعووززات الرمزيووة : ثالثووا

 يستبدلها فيما بعد بمعززات أخرى.املقبول املراد تقويته و 

 
ً
 بو:ه وتتمثل املعززات التشاطية هي نشاطات محددة يحبها الفرد عندما يسمح له بالقيام بها حال تأديته للسلوك املرفوب ب : Privileges or Activity Reinforces املعززات التشاطية : رابعا
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زيوادة فتوورات ، ائه بعود أن يقووم بترتيوب فرفتوهالسوماح لوه بووالخروج موع أصودق، اء مون تأديوة الوييفوة املدرسويةمشواهدة التلفواز لحضوور البورامج املفضولة لديووه بعود االنتهو، االسوتماع إلوى القصوص

التشووووواطات الترفيهيوووووة املشووووواركة فوووووي ، دق جووووورس املدرسوووووة، يةلطوووووالب فوووووي أعموووووالهم املدرسووووومسووووواعدة بعوووووج ا، القيوووووام بووووودور عريوووووف الصوووووف، الرسوووووم، املشووووواركة فوووووي الحفوووووالت املدرسوووووية، االسوووووتراحة

 اب إلى املالهي والحدائق العامة.الذه،  األرجوحة

 
ً
 منهووا أنهووا مثيوورات طبيعيووة و  : Social Reinforces املعووززات االجتماعيووة : خامسوا

ً
 مووا للمعووززات االجتماعيوة التووي يقوووم بهووا املعلووم ايجابيووات كثيورة جوودا

ً
يمكون تقووديمها بعوود السوولوك مباشوورة ونووادرا

 عون الطالوب أموام الوزمالء ، لتربيو  علوى الكتوف أو املصوافحةا، م والثنواء واالنتبواه والتصوفيقاالبتسوا على املعززات االجتماعيوة موا يلوي:ي دي استخدامها إلى اإلشباع ومن األمثلة 
ً
التحودث ايجابيوا

، فكرة رائعة، هذا عمل ممتازأحست ، عظيم، انك ذ ي ف) التعزيز اللفظي كقول  ت اإل جاب والتقدير.نظرا، ملعلمين أو األقارب واألصدقاءوا
ً
الطالب أثنواء مشواركته فوي الجلوس بجانب (، عال

 للصف، عرض األعمال الجيدة أمام الصف، الرحلة
ً
 ماعي :مميزات املعزز االجت. ومن سال شهادة تقدير لولي أمر الطالبإر ، تعيين الطالب عريفا

 سهولة تقديم املعزز. -   

 ال تست رق وق  طويل.دث للمعززات األخرى مثل الطعام و ال تحدث بها مضاعفات  التي تح -   

 ج السلو ي.أحداث طبيعية تتكرر في مواقف الحياة اليومية لذا يمكن اإلبقاء على السلوكيات التي تلقى التعزيز االجتماعي و نقلها خارج فرفة العال  -  
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 أخي املشارك .. أختي املشاركة ..

 بالتعاون مع زمالئك في املجموعة .. تابع األفالم التالية .. ثم 

 

 .ما نوع إعاقة التلميذ 

 مة في )جلسة تعديل السلوك(.الستراتيجية التي اتبعتها املحّدد ا
ّ
 عل

 .مة أثناء الجلسة
ّ
 ما املعززات التي اتبعتها املعل

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LtDzkSa_wlQ 

 .ما االستراتيجية التي اتبعها املعلم أثناء الجلسة 

 .ما األدوات واألساليب التي اتبعها 

 .ما التعبيرات الل وية التي استخدمها مع التلميذ 

 .ما مدى فاعلية االستراتيجية التي اتبعها في تحقيق الهدف 

....................................................................... .................................................................................. ............ 

........................................................................................................ .............................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 

shttps://www.youtube.com/watch?v=8zH1271ht0 

https://www.youtube.com/watch?v=LtDzkSa_wlQ
https://www.youtube.com/watch?v=LtDzkSa_wlQ
https://www.youtube.com/watch?v=8zH1271ht0s
https://www.youtube.com/watch?v=8zH1271ht0s
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 .ما االستراتيجية التي اتبع  أثناء الجلسة 

 . ما األدوات واألساليب التي اتبع 

 .ما التعبيرات الل وية التي استخدم  مع التالميذ 

 .ما مدى فاعلية االستراتيجية التي اتبع  في تحقيق الهدف 

............................................................................. ........................................................................................  

............................................................................................................................. .........................................  

.................................................................................................................................................. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE4EQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE4EQ
https://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE4EQ
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 :(Modeling and Imitationأسلوب النمذجة و التقليد )

قليد . و تعتبر هذه العملية أساسية في معظم مراحل التعلم اإلنساني ألننا نتعلم معظم السلوكيات و النمذجة هي عملية موجهة تهدف إلى تعليم الطالب السلوك املرفوب فيه من خالل الت

لم ما ي أو السم ي حيث تساعد الفرد على أن يتعاالستجابات من مالحظة اآلخرين وتقليدهم. و فالبا ما تكون عملية التعلم بالتقليد أو النمذجة عملية عفوية تتم عن طريق التلقين البصر 

لألشخاص املعوقين وخاصة ذوي اإلعاقات الشديدة ففي مثل تلك الحاالت يصبح تحتاج التقليد إلى تدريب و تصميم برامج له و فالبا ما  يقول و يفعل. ولكن هذا ال ينطبق بالتسبة

و النظافة الشخصية ,و تنظيف األسنان (.وفالبا ما يلجأ املعال  السلو ي إلى هذا األسلوب تستخدم النمذجة و التقليد مع هذه الفئات إلكسابهم مهارات الحياة اليومية مثل )ارتداء املالبس,

 (.Model( واملعال  السلو ي يكون نموذجا )Observerعندما يخفق الشخص املعاق في االستجابة للتعليمات اللفظية. وفي هذه الحالة فإن الشخص املعاق يكون مالحظا )

 خطوات النمذجة : 

 عال  السلو ي أو املعلم شد انتباه املقلد)الطالب(.على امل -1

 تقديم تعليمات لفظية واضحة للطالب. -2

 عرض السلوك املرفوب فيه للطالب  ي يقوم بتقليده. -3

 اختيار السلوك البسيب في بداية التدريب واستخدام التلقين الجسدي عند الحاجة.  -4

 تعزيز الطالب عند تقليد السلوك )املنمذج( بنجاح. -5

 اع النمذجة: أنو 

 ات و ال يطلب منه تقليد السلوك.النمذجة الحية )مباشرة( : يقوم املعال  بعرض السلوكيات املستهدف )املرفوب فيها( بوجود الطالب/الشخص الذي ُيراد تعليمه تلك السلوكي -1

 أو القصص أو الكتب يمكن استخدامها أك ر من مرة في الجلسات العالجية. النمذجة الرمزية أو املصورة : يقوم الطالب بمشاهدة سلوك املعال  )النموذج( من خالل األفالم -2

 النمذجة من خالل املشاركة: يقوم الطالب من خالل مراقبة نموذج اي أوال ثم يقوم بتأدية السلوك بمساعدة و تشجيع املعال . -3
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 أخي املشارك .. أختي املشاركة ..

  عووون عبووود هللا بووون عبووواس، رضووو ي هللا عووونهم، قوووال: "أردف رسوووول هللا 
ً
، الفضووول بووون عبووواس، رضووو ي هللا عووونهم، يووووم النحووور خلفوووه علوووى َ ُجوووِز راحلتوووه، و وووان الفضووول رجوووال

،   إليهووا وأ جبووه حسوونه، فالتفوو  النبووي، فطفووق الفضوول ينظوور   وأقبلوو  اموورأة موون خووثعم )وضوويئة( تسووتفتي رسووول هللا، للنوواس ُيفتوويهم،   ، فوقووف النبوويوضوو يء

 والفضل ينظر إليه، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليه، فقال : يا رسول هللا، إن فريضة هللا في الح  على عباده أ
ً
 كبيرا

ً
درك  أبي شيخا

 .يع أن يستوي على الراحلة، فهل يقض ي عنه أن أح  عنه؟ قال: نعم( رواه البخاري ومسلمال يستط

  ناقش زمالءك في الحديث الشريف .. واستخلص منه أسلوب اإلقصاء الذي اتبعه النبي .مع الفضل بن العباس رض ي هللا عنه 

  ما مدى فاعلية األسلوب الذي انت جه النبي  فوب؟في إقصاء السلوك فير املر 

  يرتبب اإلقصاء .. باإلبدال .. )استبدال السلوك فير املرفوب بسلوك مرفوب( فما السلوك املرفوب الذي أبدل به النبي السلوك غير المرغوب؟ 

 تابع القصة التالية:

 تربية الفنية.مادة النشاط في  الرسم لتنفيذنهمكين في ( ووجد طالبه ميام دخل املعلم أحمد إلى فصله )الصف الثاني االبتدائيفي يوم من األ "

ي علووى قوووانين السووالم علوويكم ورحمووة هللا( وطلووب موون قائوود الصووف الطالووب عبوودالرحمن أن يقوورأ علووى زمالئووه العبووارات املدونووة فووي اللوحووة الجداريووة والتووي تحتووو ) ألقووى املعلووم التحيووة علووى طالبووه

  .ف املتفق عليها منذ بداية العامالص

يوا سوامي التوزم  ) هوهلقوانين وجميوع الطوالب فوي هودوء واسوتماع ماعودا الطالوب سوامي  وان يتحورك ويحورك مقعوده ويفوتح حقيبتوه وخوالل ذلوك توجوه لوه املعلوم وقوام بتتبيقرأ الطالب عبدالرحمن ا

 .الهدوء واجلس في مقعدك(

 .من الطالبالحركة بشكل مز   أثر على سير الدرس وشت  مجموعة بعدها بدأ املعلم أحمد بمراجعة الدرس السابق بأسلوب شيق واستخدام وسائله، ولكن أستمر سامي ب

ولكوون سوووامي مسووتمر فوووي حركتووه، عنووودها قووام املعلوووم بمسووك يووود سووامي وأقتووورب منووه وطلوووب منوووه .. سووامي هووودوء موون فضووولك سوونوزع الهووودايا نهايووة الووودرس( املعلوووم برفووع صووووته وتنبيووه سوووامي ) عوواد

يوا سووامي أنو  لووم تسوتجب للتنبيووه أك ور موون موورة عليوك الجلوووس هنوا علووى الكرسو ي والتفكيوور وطلوب منووه عوودم ) آخوور الصوف ووضووح لووه سوبب ذلووك رد فويبصووت هووادئ أن يتحورك إلووى الكرسو ي املنفوو

 .ستماع للدرس حتى يأذن له املعلم(التحرك واال 
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 من خالل متابعتك للموقف .. ناقش مع زمالئك في املجموعة األسئلة التالية:

 ما سبب سلوكيات سامي؟ 

  أسلوب تعديل السلوك الذي أتبعه املعلم أحمد مع الطالب سامي؟ما 

 م )أحمد( في األسلوب الذي انت جه لتعديل سلوك )سامي(؟
ّ
 إلى أي مدى تتفق مع املعل

 ما رد الفعل املتوقع من الطالب في الفصل من )سامي(؟ 

 م في نفسية )سامي(؟
ّ
 إلى أي مدى سي ثر تصّرف املعل

  ملعالجة مثل هذا املوقف؟ما األسلوب الذي تقترحه 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 ني اليوم التدريبي الثا

 . الشامل + التعليمتعريف اإلعاقة واالضطرابات وأسبابها وأساليب قياسها: عنوان الوحدة

، البصرية، العقلية، السمعية) املختلفة اإلعاقة واالضطراباتتعريف : الجلسة األولى

طرق أسباب اإلعاقة و ) + (التوحد، فرط الحركة، ضطرابات التواصلا، صعوبات التعلم

الضطرابات لطرق القياس والتشخيص ) + القياس والتشخيص لإلعاقات املختلفة(

 . املختلفة(

 .Inclusive Education الشامل التعليم الجلسة الثانية:

( دقيقة270الزمن الكلي لليوم التدريبي ) 



 

71  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 

 لثاليوم التدريبي الثا

: عنوان الوحدة . أسبابها وأساليب قياسهاو  واالضطرابات املختلفة تعريف اإلعاقة

 : املوضوعات التدريبية-

 تعريف اإلعاقات واالضطرابات املختلفة . 

 األسباب العامة لإلعاقة. 

 ت املختلفةطرق القياس والتشخيص لإلعاقات واالضطرابا . 

 : األهداف التدريبية

 . أنواعها وأسبابها وأساليب قياسهاو  التعريف باإلعاقة: الهدف العام

 : األهداف التفصيلية

 : يتوقع من املشارك/ املشاركة في نهاية اليوم التدريبي القدرة على

 . التوحدو  فرط الحركةو  واصلالتق بين اإلعاقة السمعية والعقلية والبصرية وصعوبات التعلم واضطرابات يفر تال .1

 . فةأسباب اإلعاقات املختلتحديد  .2

 . االختبارات الخاصة بقياس الذ اءف يتعر  .3

 . البصرية(، السمعيةقياس لإلعاقات )أدوات التحديد  .4

 . صعوبات التعلم(، اضطرابات التواصلاملقاييس النمائية )تطبيق  .5

 . صعوبات التعلم(االختبارات األ اديمية )تعريف  .6
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  نياليوم التدريبي الثا

 تعريف اإلعاقة واالضطرابات املختلفة وأسبابها وأساليب قياسها.  عنوان الوحدة:

 املوضوعات التدريبية: 

  .تعريف اإلعاقات واالضطرابات املختلفة 

 األسباب العامة لإلعاقة. 

  .طرق القياس والتشخيص لإلعاقات واالضطرابات املختلفة 

 األهداف التدريبية: 

 هدف العام: التعريف باإلعاقة وأنواعها وأسبابها وأساليب قياسها. ال

 األهداف التفصيلية: 

 يتوقع من املشارك/ املشاركة في نهاية اليوم التدريبي القدرة على:              

 حد. ق بين اإلعاقة السمعية والعقلية والبصرية وصعوبات التعلم واضطرابات التواصل وفرط الحركة والتو يفر تال

 فة. أسباب اإلعاقات املختلتحديد 

 االختبارات الخاصة بقياس الذ اء. تعريف 

 أدوات القياس لإلعاقات )السمعية، البصرية(. تحديد 

 املقاييس النمائية )اضطرابات التواصل، صعوبات التعلم(. تطبيق 

 االختبارات األ اديمية )صعوبات التعلم(. تعريف 
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 الجلسة التدريبية األولى

، البصرية، العقلية، السمعية) املختلفة اإلعاقة واالضطراباتتعريف : الجلسة األولى 

 . التوحد(، فرط الحركة، اضطرابات التواصل، صعوبات التعلم
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 ."الجلسة التدريبية األولى"ني ريبي الثااليوم التد

 تعريف اإلعاقة واالضطرابات املختلفة.  موضوع الجلسة التدريبية:

  ( دقيقة121) الزمن الكلي للجلسة:

 عناصر الجلسة التدريبية: 

 تعريف اإلعاقة.  -

 أنواع اإلعاقات املختلفة.  -

 / البصرية/ صعوبات التعلم/ اضطرابات التواصلالتعرف إلى أدوات وإجراءات قياس اإلعاقات السمعية/ العقلية -

  .إدراك أهمية نتائج املقاييس وتحليلها في التعّرف إلى الفروقات بين الطالب واختالف احتياجاتهم -

 (.يقترح مع أفراد مجموعته خطة فردية حسب الحالة )دراسة حالة -

 (.طرق قياس وتشخيص االضطرابات املختلفة )اضطرابات التواصل -

 التدريب: أساليب 

 .لعاباأل-.   حاضرةامل-  .ناقشةامل-. دراسة حالة-. أفالم-

 خطة الجلسة: 

 الزمن الزمن بالدقيقة التشرة اإلجراءات م

1 2/1/1 2/1/1 15 8-8.15 

2 2/1/2 2/1/2 15 8.15-8.31 

3 2/1/3 2/1/3 21 8.31-8.51 

4 2/1/4 2/1/4 15 8.51-0.5 

5 2/1/5 2/1/5 15 0.5-0.21 

6 2/1/6 2/1/6 21 0.21-0.41 

7 2/1/7 2/1/7 21 0.41-11 

 11 – 8 121 اإلجمالي
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 . . فيلمالعرض تابع  (1)

https: //www. youtube. com/watch?v=P9z4vX-fiBo 

  

مووا سوومعا بمووا ال يزيوود عوون سووطر مشووار ان موون املجموعووة يووديران يهراهمووا للخلووف )بحيووث يسوومعان وال يريووان عوورض الفوويلم( )صوووت. . بووال صووورة( وُيطلووب منهمووا تسووجل مالحظاتهمووا في -

ال صوووت( وُيطلووب موونهم تسووجل مالحظوواتهم فيمووا شوواهدوا بمووا ال يزيوود عوون سووطر واحوود, بوواقي أفووراد املجموعووة ( مشوواركين )ي لقووون آذانهووم بحيووث يوورون وال يسوومعون( )صووورة بوو3واحوود, )

 )يستمتعون باملشاهدة والسماع( )الصوت والصورة( وُيطلب منهم تسجل مالحظاتهم فيما سمعوا وشاهدوا بما ال يزيد عن سطر واحد. 

 ...أخي املشارك.. أختي املشاركة

 اك محتوى الفيلم، ودرجة التفاعل معه، في الحاالت الثالث من وجهة نظرك؟ما الفرق بين إدر 

 . =youtu. behttp: //www. youtube. com/watch?v=OR_sk6UiCKw&featureاستخدم السماعات، واستمع للمقطع التالي.. )وأن  م مج العينين(.  -1

 تعّرف إلى األصوات التي سمعتها في املقطع.  -2

 ( من األشياء التي استمع  لصوتها. 5افتح عيتيك. . واكتب ) -3

(؟ -4
ً
 شاهد املقطع اآلن. . وقارن بين ما سمعته، وما تراه. . )هل استطع  تمييز تلك األصوات فعال

ة سمعك على تمييز األصوات والتعّرف إليها، وتأّمل السو ال التوالي )هول يسوتطيع الكفيوف تمييوز األصووات دّون في سطرين مشاعرك. . وأن  فاقد للبصر. . وكيف  ان  قدر  -5

 وإدراكها بشكل  امل. . مثل إدراكك لها(؟
ً
 وتمثيلها بصريا

 استتتج تعريف -6
ً
 .لكل إعاقة ا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  جماعي  1/1/1  األولى  نيالثا
15 

 دقيقة
 اإلعاقة.  تعريف  1/1/1 

لم يتم تقسيم املجموعة إلى ثالث مجموعاتيالف ةبعد مشاهد   

https://www.youtube.com/watch?v=P9z4vX-fiBo
http://www.youtube.com/watch?v=OR_sk6UiCKw&feature=youtu.be


 

76  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  جماعي  2/1/1  األولى  ني الثا
15 

 دقيقة
 قة. اإلعا تعريف  2/1/1 

 

أو العواموول  بأنهووا حالووة الحرمووان الناتجووة عوون العاهووة أو العجووز والتووي تحوود موون أداء الفوورد للقيووام بوودور يعوود طبيعًيووا بالتسووبة للفتوورة العمريووة أو الجووتس"عرفوو  )منظمووة الكووحة العامليووة( اإلعاقووة 

   ".االجتماعية والثقافية للفرد

موووراض أو الحوووروب ويحتووواج إلووووى خووودمات عالجيوووة وتأهيليوووة، موووون خوووالل تووووفير البوووورامج مووووا، وقووود يصووواب بهوووا بعوووود والدتوووه أو جوووراء الحوووووادث أو األ بأنوووه الفوووورد الوووذي يولووود بإعاقوووة  ذو اإلعاقوووةويعووورف 

 ملجتمع. وفي ا ذوي اإلعاقةدمج األفراد  ومن ثمثارها النفسية والبدنية آالتدريبية والتعليمية وما تستلزم من معدات وأجهزة تعويضية للت لب على اإلعاقة و 
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  جماعي  2/1/2  األولى  نيالثا
15 

 دقيقة
 أنواع اإلعاقات واالضطرابات املختلفة  3/1/2 

 

 , ثم أجب عن التالي: فيلمالعرض تابع 

 ق بفئة )الصّم( من ذوي اإلعاقة؟
ّ
 ما الفائدة التي تخرج بها من الفيلم فيما يتعل

  أن تكون قراءة حركة الشفاه خادعة لهم، وم ثرة على التواصل معهم؟إلى أي مدى يمكن 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  
http://youtu.be/kM9SQa2s22k 

 ، ثم أجب عن التالي: فيلمالعرض تابع 

 هل اعتماده على باقي حواسه كفيل بإدراكه لحقيقة األشياء؟ 

 إلى أي مدى يدرك الكفيف حقيقة األشياء من حوله؟ 

 كيف يحكم الكفيف على جمال األشياء من حوله؟ 

 ما أسباب  جز الكفيف عن إدراك حقيقة األشياء؟ 

 األشياء؟ ما الذي يفتقر إليه األعمى إلدراك 

 هل يمتلك الكفيف القدرة على الخيال؟  

http://youtu.be/Ic8vlYrOeCs 

 

 

http://youtu.be/kM9SQa2s22k
http://youtu.be/kM9SQa2s22k
http://youtu.be/Ic8vlYrOeCs
http://youtu.be/Ic8vlYrOeCs
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 ، ثم أجب عن التالي: فيلمالعرض تابع 

  /إلووووى أي موووودى يتفووووق محتوووووى الفوووويلم مووووع الصووووعوبات التووووي يواجههووووا الطووووالب موووون ذوي اإلعاقووووة )التربيووووة الفكريووووة

م(؟صعوب
ّ
 ات التعل

 إلى أي مدى ينطبق محتوى الفيلم على الفئات األخرى من ذوي اإلعاقة )السمعية، البصرية، النطقية(؟ 

 كيف تساعدنا أبحاث الدما  في التعامل مع فئات ذوي اإلعاقة  افة؟ 
 

  

http://youtu.be/4Bu26ifCqn8 

 ، ثم أجب عن التالي: فيلمالعرض تابع 

  ما اإلعاقة الحقيقية؟ 

 ما الذي يمنع ذوي اإلعاقة من التفاعل اإليجابي مع املجتمع؟ 

 ما الذي يجب علينا تقديمه لذوي اإلعاقة لتعزيز قدرتهم على التفاعل اإليجابي مع املجتمع؟ 

mc-w. youtube. com/watch?v=8HkCbB3Shttps: //ww 
 

 

 

 

 

http://youtu.be/4Bu26ifCqn8
http://youtu.be/4Bu26ifCqn8
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  جماعي  2/1/3  األولى  نيالثا
21 

 دقيقة
 أنواع اإلعاقات واالضطرابات املختلفة  2/1/3 

 

التكيفووي االجتموواعي  ء بووانحرافين معيواريين ويصوواحبها قصوور فووي السولوكتعورف اإلعاقووة العقليوة بأنهووا "تمثول مسووتوى مون األداء الوووييفي العقلوي الووذي يقوول عون متوسووب الوذ ا: العقليووة اإلعاقوة -

 (. 2115" )الروسان 18وتظهر في مراحل العمر النمائية منذ امليالد وحتى سن 

فوووق عنوود تشخيصووه باختبووار الن مووة النقيووة.  ( فموواDB 20هووي عوودم قوودرة الشووخص املصوواب علووى سووماع أو فهووم الكووالم املنطوووق وتبوودأ إذا  انوو  درجووة السوومع لوودى الفوورد ): اإلعاقووة السوومعية -

السومع فإنوه يسوتطيع أن يسوتجيب  الفرق بين مصطلح الصمم وضعف السمع: األصم هو ذلك الشخص الذي يتعذر عليه أن يستجيب استجابة تدل على فهوم الكوالم املسوموع, بينموا ضوعيف

 للكوووالم املسوووموع بطريقوووة تووودل علووووى إدراكوووه ملوووا يووودور حولووووه شووورط أن يقوووع م
ً
  صووودر الصووووت فووووي حووودود قدرتوووه السووومعية وهووووذا يعنوووي أن الشوووخص األصوووم يعووواني  جووووزا

ً
يحوووول بينوووه وبووووين  أو اخوووتالال

 
ً
ف في قدراتهم السمعية والل وية حسب درجوة الضوع االستفادة من حاسة السمع وهو لهذا السبب ال يستطيع اكتساب الل ة بالطريقة التلقائية في حين نجد أن ضعاف السمع يعانون نقصا

 لداهم. 

التعريووف و قودم فووي أحسون العينوين أو حتوى باسووتعمال النظوارة الطبيوة.  211/ 21اإلعاقوة البصورية: التعريوف الطبووي لإلعاقوة البصورية: هوي تلووك الحواالت التوي ال تزيوود حودة إبصوار الفورد فيهووا عون  -

 ال بطريقة برايل. التربوي اإلعاقة البصرية: هي تلك الحاالت التي ال تستطيع القراءة أو الكتابة إ

تبووودو فوووي  النفسوووية األساسوووية التوووي تتضووومن فهوووم واسوووتعمال الل وووة املكتوبوووة أو الل وووة املنطوقوووة والتوووي صوووعوبات الوووتعلم: ُيعووورف الطفووول الوووذين يعووواني اضوووطرابات فوووي واحووودة أو أك ووور مووون العمليوووات-

باإلعاقة العقليوة أو السومعية  أسباب تتعلق ىأسباب تتعلق بإصابات الدما  الوييفية البسيطة والتي ال تعود إل اضطرابات السمع والتفكير والكالم والقراءة والتهدئة والحساب والتي تعود إلى

لنطووق أو الل ووة أو "صووعوبات الووتعلم بأنهووا تلووك الصوعوبات الخاصووة بووالتعلم والتووي تشوير إلووى اضووطراب فووي واحوودة أو أك ور موون مهووارات اkirck) كيوورك )كموا عوورف . أو البصورية أو فيرهووا موون اإلعاقووات

تعريووف صووعوبات الووتعلم املسووتخدم فووي امل سسووات التعليميووة فووي الواليووات املتحوودة األمريكيووة هووو "تعنووي الصووعوبة الخاصووة فووي ، " اإلدراك أو السوولوك أو القووراءة أو ال جوواء أو الكتابووة أو الحسوواب

  (Learning Disability) التعلم
ً
 .  " لنفسية األساسية التي يتطلبها فهم الل ة )مكتوبة أو منطوقة( واستخدامهافي واحدة أو أك ر من العمليات ا اضطرابا
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 ومن أمثلة اضطرابات التواصل: و، لخإاملعلومات. . . و املشاعر، و  الخبرات,و اضطرابات التواصل: هو أي خلل في قدرة الفرد على االستيعاب أو التعبير عن األفكار  -

  
ً
 ويشمل:  ،عدم القدرة على نطق األصوات الكالمية: اضطرابات النطق: عبارة عن أوال

 التشويه اإلضافة الحذف اإلبدال

 خر مثل )ك/ت(آهو إبدال صوت ب
 هو حذف صوت )حرف منطوق( أو أك ر 

 من الكلمة مثل )خوف بدل خروف(
 أن ينطق الكلمة بطريقة فير مألوفة.  إضافة صوت للكلمة مثل )امباب بدل باب(

  
ً
نوعيوة الصووت: هوي تلوك الخصوائص التوي تعطوي صووت  ول فورد الطوابع املميوز و لصووت: هوو خلول فوي إصودار الصووت بنوعيوة معينوة أو شودة معينوة أو حودة معينوة. : اضوطرابات اثانيوا

 لها مثل )الهمس, البحة, الخشونة, أو ال لظة, الخنف(. و

  
ً
 م ومدته وسرعته وطالقته. مثل )التأتأة, السرعة الزائدة في الكالم, الوقوف أثناء الكالم(. واضطرابات الكالم: يقصد بها االضطرابات املرتبطة بطريقة تنظيم الكال  :ثالثا

  
ً
أشوكال الل وة أو جميعهوا )قواعود الل وة, محتووى الل وة,  أحود: اضطرابات الل وة: هوي خلول أو قصوور فوي نموو أو فهوم أو اسوتخدام الل وة املنطوقوة واملكتوبوة ويمكون أن تحودث فوي رابعا

 ة(. وييفة الل 
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  جماعي  2/1/3  األولى  نيالثا
15 

 دقيقة
 األسباب العامة لإلعاقة  2/1/3 

 

 علووى أن يكتوب  وول سووبب علوى بطاقووة بشووكل  سوتخدم قصاصووات الوورق الالصووقة لكتابووة أكبور عوودد ممكون موون األسووباب التوي توو دي إلووى اإلصوابة بووأي نووع موون أنووواع اإلعاقوةا(

 .  قل(مست

  القصاصات على أفصان الشجرةلصق  . 

  .واستبعد املكرر منهاراجع األسباب املدونة . 

 ناقش األسباب مع زمالئك 

  املادة العلمية. اطلع على 
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  جماعي  2/1/4  األولى  نيالثا
15 

 دقيقة
 األسباب العامة لإلعاقة  2/1/4 

 

أسباب ما قبل 

 خلقية(الوالدة )

  خر. آوراثية: تكون في الجينات بحيث تتتقل من جيل إلى 

 مرضية: مثل: 

  األولى من الحمل ةشهر الثالثاأل إصابة األم بالحصبة األملانية خالل  . 

  األولى من الحمل. و ةشهر الثالثاأل تناول األدوية من قبل األم خالل 

  .تعاطي الكحول أو التدخين بإدمان 

أسباب أثناء 

 الوالدة

 ة. ونقص األوكسجين أثناء الوالد 

 إصابات الرأس . 

أسباب ما بعد 

 الوالدة

 تصيب الطفل/ الشخص في أي مرحلة من مراحل حياته مثل: 

  الجوووودري الكووووواذب، النكووووواف، التهووووواب السووووحايا املخيوووووة أو أي موووورض مووووون أمووووراض فيروسووووو ي موووون أموووووراض الطفولووووة مثووووول )الحصووووبةو إصووووابة الطفوووول بوووووالحمى الشوووووكية ،

 الحمى القرمزية(. و، الدفتيريا

  مثل السقوط من أماكن مرتفعة. و)الفرد( الحوادث التي قد يتعرض لها الطفل 

 وفيرها.  (تناول األدوية )املضادات الحيوية مثل  انامايسين, ستربتومايسين 
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 طرق القياس والتشخيص 

 لإلعاقات املختلفة
 

 

 

 أخي املشارك .. أختي املشاركة ..

   (العقلية االعاقة) .. فيلم تابع

 ( الخار ي املظهر  حسب العقلية اإلعاقة أشكال) تابع الفيلم ..

 كيف يكتشف مستوى أداء الطالب ذي االحتياج الخاص؟ 

 ما تأثير اإلعاقات املختلفة على )إدراك( ذوي االحتياجات الخاصة؟ وو 

  م؟ما العالقة بين
ّ
 أشكال اإلعاقة العقلية .. والقدرة على التعل

 ؟ وكيف يمكن تعزيزها؟
ً
 ما أنواع الذ اءات )وفق نظرية جاردنر( التي تظهر لدى املعاقين عقليا

..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
RQn1dr14t7DGta4DRNlg-http://youtu.be/Ix_g9i_1s6Q?list=UUN 

 

 

MA0rw7MA-https://www.youtube.com/watch?v=WL  

 

 

http://youtu.be/Ix_g9i_1s6Q?list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg
http://youtu.be/Ix_g9i_1s6Q?list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg
https://www.youtube.com/watch?v=WL-MA0rw7MA
https://www.youtube.com/watch?v=WL-MA0rw7MA
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 أخي املشارك... أختي املشاركة ...تابع األفالم التالية:  

 مقياس السمع

 )اختبار الن مة النقية(

 

atch?v=BSZLqsOxhGghttp: //www. youtube. com/w 

 املقاييس النفسية:

 )اختبار بيتيه(

 

 )اختبار وكسلر(

 

http://www.youtube.com/watch?v=7N1NJm56VHs 

http: //www. youtube. com/watch?v=d4r_7zpBODw 

 http: //www. youtube. com/watch?v=IwBEjEbU-Yw فحص البصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BSZLqsOxhGg
http://www.youtube.com/watch?v=BSZLqsOxhGg
http://www.youtube.com/watch?v=7N1NJm56VHs
http://www.youtube.com/watch?v=d4r_7zpBODw
http://www.youtube.com/watch?v=IwBEjEbU-Yw
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 طرق القياس والتشخيص 

 لإلعاقات املختلفة

 

   :طرق قياس وتشخيص اإلعاقة السمعية

 ( ويووودون النتوووائج فوووي نمووووذج خووواص يسووومى مخطوووب السوووومعHearing Threshold( يسوووتطيع األخصوووائي مووون تحديووود عتبوووة السووومع )Pure Tone Audiometryاختبوووار الن موووة النقيوووة ) -1

(Audiogram)  . 

 
ً
أخصوووائي السوومعيات بوضوووع سوووماعات األذن علوووى أذنوووي املفحوووص ويعووورض عليوووه أصووووات ذات ذبوووذبات  ث يقوووومحيووو وصووف االختبوووار: يوووتم إجوووراء االختبووار فوووي فرفوووة عازلوووة للصووووت تمامووا

وعلى ضوء ذلوك يحودد الفواحص عتبوة السومع  ديسبل( )ديسبل وحدة قياس شدة الصوت(121 – 1وذات شدة تتراوح ما بين ) )وحدة قياس التردد( هرتز 8111 –251تتراوح ما بين 

 الذبذبات والشدة املتدرجة. للمفحوص لألصوات ذات 

( وفوي هوذا االختبوار يقووم الفواحص بنطوق  لموات مخصصوة لهوذا االختبوار ذات شودة صووت متدرجوة ويطلوب Speech Audiometerاختبار قدرة الشخص على استقبال الكالم املسموع ) -2

 عروضة عليه. لى مدى سماعه وفهمه لتلك الكلمات املإأن يعيد الكلمات التي سمعها وذلك للتعرف  منه

  :طرق قياس وتشخيص اإلعاقة العقلية

هذا حد اختبارات الذ اء التقليدية الفردية, فقد يهر أبيتيه للذ اء هو  مقياس ستانفوردتعريف املقياس: يعتبر (: Stanford-Binet Intelligence Scale)مقياس ستانفورد بيتيه  -1

فقرة متدرجة في الصعوبة,  ( 31وقد تكون االختبار من ) 1801 منذ عامفي فرنسا بعد محاوالت لوضع اختبار للذ اء  (Binet&Simonعلى يد بيتيه وسيمون ) 1015عام  املقياس

 (Terman&Merrilاألمريكية على يد  ل من تيرمان وميريل ) الواليات املتحدةجرى تطوير املقياس في جامعة ستانفورد في  1016سنة, وفي عام 11-3 العمرية منوت طي الفئات 

 ستانفورد بيتيه للذ اء.  وعرف منذ ذلك الوق  باسم مقياس

( تعريف املقياس: يعتبر مقياس وكسلر للذ اء من مقاييس القدرة العقلية املعروفة في مجاالت التربية وعلم النفس وقد استند وكسلر Wechsler Intelligence Scale)مقياس وكسلر:  -2

 (.1088 نه القدرة الكلية العامة على القيام بفعل مقصود والتفكير بشكل عقالني والتفاعل مع البيئة بكفاية". )عليان والكيالني,أ"على في بناء مقاييسه على تعريفه للذ اء 

 مقاييس:  ةيتكون مقياس وكسلر من ثالث

 فما فوق.  16مقياس وكسلر لذ اء الكبار يصلح للفئات العمرية من سن  -1

 سنة.  17إلى  6للفئات العمرية من  مقياس وكسلر لذ اء األطفال يصلح -2

 سنة.  6,5 إلى 4مقياس وكسلر لذ اء األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة يصلح للفئات العمرية من  -3
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لعقلية كمقياس للسمات هاريس باإلضافة إلى  ونه من مقاييس القدرات ا –يصنف مقياس جودانف  (Goodenough – Harris Drawing Testهاريس لرسم الرجل ) –مقياس جودانف  -3

 .دقيقة 15إلى  11دقيقة والوق  الالزم لتكحيحه وتفسير نتائجه من  15إلى  11من  . يست رق تطبيق االختبار1026سقاطية وقد يهر في عام الشخصية حيث يعد من االختبارات اإل 

 :البصرية طرق قياس وتشخيص اإلعاقة

 سنلن.  ةبصرية بلوحالالطريقة التقليدية: يتم قياس وتشخيص القدرة  -1

األخصائي نوع ومدى املشكلة البصرية وذلك باستخدام األجهزة الفنية الحديثة  ( حيث يحددOphthalmologistالطريقة العلمية الحديثة والتي يقوم بها أخصائي البصريات ) -2

 القياس والتشخيص.  في
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 طرق قياس وتشخيص االضطرابات املختلفة

 )صعوبات التعلم(

 

 أهم أساليب القياس والتشخيص لصعوبات التعلم: 

العوالج، والتووي عوادة مووا يقووم بهووا فرديوة وخطووب إن عمليوة تشوخيص األطفووال ذوي صوعوبات الووتعلم عمليوة دقيقووة، وتعتبور موون أهوم الخطوووات التوي يتبنووي عليهوا إعوداد وتصووميم البورامج التربويووة ال

 رسة، ولي األمر، وفيرهم. فريق عمل متكامل ومتعدد التخصصات كمعلم التربية الخاصة، األخصائي االجتماعي، األخصائي النفس ي، أخصائي اضطرابات التواصل، مدير املد

 من أهم تلك األساليب: 

 
ً
 والنفسية وذلك للتأكد من عدم وجود حاالت مرضية وإعاقات أخرى مصاحبة، وتشمل: : التشخيص الطبي والنفس ي: تستخدم الفحوصات الطبية أوال

  
ً
 في فحص الجهاز العصبي املركزي والطرفي وإجراء التحاليل املخبرية.  الفحص الطبي اإل ليتيكي متمثال

  .النفسية املستخدمة في القياس: من االختبارات و املقاييس النفسية وذلك لتحديد معامل الذ اء للطفل ملعرفة القدرات العقلية 

 مقياس الينوي للقدرات

 السيكول وية

Psycholinguistic)) 

مقاييس مكارثي للقدرات 

 املعرفية. 
 القرائي.  مقياس درل السم ي

مقاييس ديتروي  لالستعداد 

 للقلم. 
 لنقرالند.  مقاييس

ماريان فروستج  مقياس

 لإلدراك البصري. 

واهووودف هووووذا املقيووواس إلووووى قيوووواس  .1068وتمووو  مراجعتووووه فوووي عووووام  1061كريووووك ومكووووارثي فوووي عووووام  يهووور مقيوووواس الينووووي للقوووودرات السووويكول وية موووون قبووول: كول ويةالسووووي مقيووواس الينوووووي للقووودرات

فووي مجوووال صووعوبات الوووتعلم. ويطبووق علوووى  مووون املقوواييس الفرديوووة املقننووة واملشوووهورة مظووواهر االسووتقبال والتعبيووور الل وووي وخاصوووة لوودى األطفوووال موون ذوي صوووعوبات الووتعلم حيوووث يعتبوور وتشووخيص

 سنوات.  11إلى  2األطفال من عمر 

  هودرجة عمرية ويستلزم تطبيقه حووالي نصوف سواعة والوقو  نفسوة ويعطي هذا االختبار عند تطبيقه درجة مقياسياملقياس:  وصف
ً
  12يتكوون املقيواس مون ، و لتكوحيحه تقريبوا

ً
  اختبوارا

ً
 فرعيوا

 هي:  مستوياتها والعمليات النفسية والعقلية وهذه االختباراتو  ت طي طرق االتصال الل وية

 ال رض منه االختبار م

 ويقيس قدرة الطفل على االستقبال السم ي واإلجابة بنعم أو ال االستقبال السم ي 1

 ويقيس قدرة الطفل على مطابقة صورة مفهوم ما مع صورة أخرى ذات عالقة االستقبال البصري  2

 ويقيس قدرة الطفل على إكمال جمل متجانسة في تركيبها الل وي  م يالترابب الس 3

 ويقيس قدرة الطفل على الربب بين املثيرات البصرية املتجانسة أو ذات العالقة الترابب البصري  4
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 ويقيس قدرة الطفل على التعبير اللفظي عن األشياء التي يطلب منه تفسيرها التعبير اللفظي 5

  التعبير العملي 6
ً
  ويقيس قدرة الطفل على التعبير عمليا

ً
 ه بأشياء معينةل عما يمكن أدا أو يدويا

 ويقيس قدرة الطفل على إكمال جمل ذات قواعد ل وية مترابطة اإلكمال القواعدي 7

  اإلكمال البصري  8
ً
 املوضوعات الناقصة ويطلب منه تمييزها من ويقيس قدرة الطفل على إدراك وتمييز موضوعات ناقصة حيث تعرض على املفحوص لوحة تتضمن عددا

 أرقام حيث تطرح على املفحوص بمعدل رقمين في  ل ثانية 8ويقيس قدرة الطفل على تذكر سالسل من األرقام تصل في أق  ى مدى لها إلى  التذكر السم ي 0

 .فحوص  ل شكل من تلك األشكال ملدة خمس ثوان ويصل مدى تلك األشكال إلى ثمانية أشكالويقيس قدرة الطفل على تذكر األشكال بطريقة متسلسلة حيث يعرض على امل التذكر البصري  11

 .ويقيس قدرة الطفل على إكمال مفردات ناقصة متدرجة في مستوى صعوبتها اإلكمال السم ي 11

 التركيب الصوتي 12
 
ً
خور حيوث آملفحووص أن يركوب األصووات التوي يسومعها بفاصول زمنوي قودره نصوف ثانيوة بوين  ول صووت و حيوث يطلوب مون ا وهوو اختبوار احتيواطي ويقويس قودرة الطفول علوى تركيوب األدوات معوا

 .عنى ثم يتت ي بعرض أصوات لكلمات ال معنى لهاامليبدأ الفاحص بعرض أصوات الكلمات ذات 

 
ً
 تقييم فير الرسمي. أساليب الب(   أساليب التقييم الرسمي.أ( : التالي: أساليب التشخيص األ اديمي: وينقسم إلى ثانيا

 أساليب التقييم الرسمي: و ( أ

 مثل: االختبارات التحصيلية وتستخدم في الفرز، حيث تمدنا ببيانات وافية عن مستوى اإلنجاز. اختبارات معيارية:  (1

األ اديميووة ) الرياضوويات, القووراءة, االت جئووة(, تزودنووا وتسووتخدم للحصووول علووى معلومووات عوون املهووارات والقوودرات الخاصووة فووي واحوود أو أك وور موون الجوانووب : اختبووارات إ ليتيكيووة فرديووة (2

 هذه االختبارات بمعلومات وافية عن جوانب القوة والضعف لدى الطالب. 

رات األ اديميوة الخاصوة، يوتم إعودادها وتطبيقهوا مون قبول معلوم الفصول, وتورتبب بمحتووى املوواد الدراسوية، وهوذه األسواليب تقويم تحصويل التالميوذ فوي املهواأساليب التقييم فير الرسومي:  ( ب

 من أمثلة األساليب فير الرسمية: ووتعطينا معلومات عن جوانب الضعف والقوة في إنجاز املهام املطلوبة. 

 يتم قياس إنجاز الطالب فيما يقدم لهم من مادة تعليمية، وتقييم طرق التدريس املستخدمة. التقييم على أساس املن   الدراس ي:  (1

لوى الطوورق إختبوار موون خوالل تقيويم أعمالوه أو طورح األسوئلة عون كيفيوة حلوه للمشوكلة، ويتعورف املعلوم اال لوى أخطواء الطالوب أثنواء تأديوة إلهوا يوتم التعورف مون خالتحليول األخطواء:  (2

 ما يمكنه من استتتاج عمليات التفكير لدى الطالب. وهو التي استخدمها التلميذ أثناء اإلجابة 

 قدرات الفرد, أو ما يستطيع القيام به من مهام، وال تقارن بين أداء الفرد وأداء اآلخرين. على االختبارات تركز هذه اختبارات محكية مرجعية:  (3

وهوووذه االختبوووارات تسووواعد علوووى تحديووود املشوووكالت، وتحديووود مسوووتوى الفهوووم لووودى الطالوووب ومووون خاللهوووا توووتم مراقبوووة مسوووتوى التقووودم وتعتمووود هوووذه اختبوووارات مووون إعوووداد املعلوووم:  (4

 على الهدف من التقييم لتحديد مناطق املشكالت الخاصة. واالختبارات 

 
ً
لوى الخصوائص املميوزة للطوالب حيوث يوتم مالحظوة ووصوف جميوع سولوكيات الطالوب )مثول: األنشوطة والحر وات، إتعتبر املالحظوة داخول الفصول الدراسو ي مون أهوم األدوات للتعورف : املالحظة: ثالثا

 (. 2110خالل فترات زمنية متفاوتة مع مالحظة األنماط السلوكية املتكررة والتي تم تسجيلها أثناء املالحظة. )ندا، الدافعية لإلنجاز، مستوى التحصيل دراس ي، 
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 طرق قياس وتشخيص االضطرابات املختلفة

 )اضطرابات التواصل(

  اقرأ الحالة التالية:-

 
 أجب عن األسئلة التالية:  -1

ما التشخيص املتوقع للحالة من خالل ما 

 سبق؟

 

  ما اإلجراء املتبع لتقييم الحالة؟

   التوصيات؟ ما

 . األسئلة السابقة في ضوءالحالة  ناقش اإلجابات عن -2

 تواصل مع أفراد املجموعة إلجابة مشتركة.  -3

 . اعرض ما توصل  إليه  ل مجموعة، وناقش النتائج -4
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21 

 دقيقة
 2/1/7  

 طرق قياس وتشخيص االضطرابات املختلفة

 )اضطرابات التواصل(

 

النطووق والطالقووة الكالميووة وخصوووائص قيوواس وتشووخيص اضووطرابات التواصوول: تهوودف املقوواييس إلووى جمووع معلومووات عوون بنوواء الل ووة ومحتواهووا ومعوواني األلفووا  املسووتخدمة لوودى الطفوول وكووذلك 

 الصوت وذلك بهدف تحديد طبيعة املشكلة ومعرفة مدى قابلية الطفل/ الطالب للعالج. 

 مراحل قياس وتشخيص اضطرابات التواصل: وو

 /جمووع املعلومووات موون مختصووين و حوودهما، أابلووة الوالوودين أو مقو خووذ توواريخ الحالووة، أالطالووب عوون طريووق  املرحلووة األولووى: القيوواس املسووحي )املبوودئي( ويشووتمل علووى جمووع املعلومووات عوون الطفوول

 آخرين. 

 وذلوك للتأكود   فحوص األذن واألنوفو فحوص الحنجورة واألوتوار الصووتية، و كفحص أعضاء وميكانيزم الكالم والنطق،   املرحلة الثانية: التشخيص الطبي: يشتمل على الفحص الفسيولو ي

 من عدم وجود اضطرابات عضوية. و

 قياس صعوبات التعلم.. وفيرها. و وقياس السمع,  كقياس معامل الذ اء،  الثة: إجراء االختبارات ذات الصلة باضطرابات التواصلاملرحلة الث 

  التالياملرحلة الرابعة: تشخيص مظاهر اضطرابات التواصل وتشمل : 

 حذف, اإلبدال, اإلضافة, والتشويه(. اختبار مخارج األصوات والعمليات الفونولوجية: لتحديد عيوب النطق لدى الطفل مثل )ال 

  وتوودوين  ،( دقيقوة31لفوي( فوي مودة ال تزيود علوى ) 111إلوى  51تسوجل الصووتي أو الفيوديو علووى أن تتكوون تلوك العينوة مون )الاختبوار الل وة وذلوك بأخوذ عينوة كالميوة ل ويوة عون طريوق

لفووا  بطريقوووة الكتابوووة الصوووتية املسوووتخدمة مووون قبوول أخصوووائي اضوووطرابات التواصوول وتحليووول العينوووة ومووون ثووم كتابوووة تلوووك األ ،خووذ العينوووةأالحظووات عووون السوولوك املصووواحب أثنووواء امل

 وذلك ملعرفة طول الجمل ومستوى املهارات الصرفية والنحوية لدى الطفل/ الطالب ومقارنتها بالعاديين. 

  
ً
 سة أبعاد هي: فقرة موزعة على خم 81يتكون املقياس من : مقياس املهارات الل وية للمعاقين عقليا

 الل ة التعبيرية.  الل ة االستقبالية.  املفاهيم الل وية األولية.  التقليد الل وي املبكر.  االستعداد الل وي املبكر. 

  :الهدف من هذا املقياس 

1)  
ً
 . قياس وتشخيص اضطرابات الل ة لدى املعاقين عقليا

 تصميم البرامج التربوية الفردية لألطفال الذين لداهم مشا (2
ً
 .  ل ل وية من املعاقين عقليا

3)  
ً
 . تقييم مدى فعالية البرامج الفردية الخاصة بالجانب الل وي لألطفال املعاقين عقليا

 باإلمكان استخدام هذا املقياس أداة في البحوث العلمية ذات الصلة باضطرابات التواصل. و (4
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 ر منها على سبيل املثل ال الحصر: وهناك العديد من املقاييس الخاصة بتشخيص جوانب مختلفة من الل ة نذك

o ( اختبار بيم للمفاهيم الل ويةBoehm  .) 

o ( اختبار الل ة املصور لقياس املفردات الل ويةPPVT .) 

o /لوخ( إفوي العيوادة. . .  العمول, سوة,املدر  الشوخص ألنمواط مختلفوة مون الكوالم وفوي بيئوات مختلفوة )امل وزل, م شر عدم الطالقة الكالمية: وذلك بأخذ عينة كالمية تلقائية من كالم الطفل

 .طبيعية أو إطالة تلك العينة الكالمية(الومن ثم تحليلها وحساب  ل الكلمات التي لم يتتجها بطالقة )أي حساب التكرار أو الوقفات فير 

o الشدة والتردد والنوعية.  فحص الصوت: عن طريق فحص الحنجرة واألوتار الصوتية باستخدام املنظار، وكذلك عن طريق تحليل الصوت من حيث 

o /فوي ومون ثوم مالحظوة نموب الصووت ومودى تسورب الهوواء مون األنوف أثنواء أنالطالب إصدار عبوارات تتكوون مون جمول ال تحتووي  لماتهوا علوى أي صووت  قياس الخنف: يطلب من الطفل

  (.إصدار تلك العبارات )يوجد جهاز خاص لقياس الخنف
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 الجلسة الثانية

 Inclusive Education املالتعليم الش: عنوان الوحدة

 :عناصر الجلسة 

الشامل التعليم مفهوم إلى التعرف. 

(.املصادر فرف) التربوي  اإلدماج ملدارس والصفية املدرسية البيئة وصف 

 ( دقيقة90الزمن )



 

93  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 

 ."الجلسة التدريبية الثانية" الثاني اليوم التدريبي 

 Inclusive Education: التعليم الشامل عنوان الوحدة

 األهداف التدريبية: 

 ت يير اتجاهات املشاركين نحو مفهوم التعليم الشامل. الهدف العام:

 القدرة على: يتوقع من املشارك/ املشاركة في نهاية البرنامج  األهداف الخاصة:

 التعرف إلى مفهوم التعليم الشامل. -

 وصف البيئة املدرسية والصفية ملدارس اإلدماج التربوي )فرف املصادر(. -

 عناصر الجلسة التدريبية: 

 التعرف إلى مفهوم التعليم الشامل. -

 وصف البيئة املدرسية والصفية ملدارس اإلدماج التربوي )فرف املصادر(. -

 لشامل.تبني مفهوم التعليم ا -

 أساليب التدريب:  -

 (.عرض تقديمي, ألعاب تربوية, دراسة حالة)

 خطة الجلسة: 

 الزمن الزمن بالدقيقة التشرة اإلجراءات م

1 2/2/1 2/2/1 11 11.31 – 11.41 

2 2/2/2 2/2/2 11 11.51 – 11 

3 2/2/3 2/2/3 11 11 – 11.11 

4 2/2/4 2/2/4 15 11.11 – 11.25 

5 2/2/5 2/2/5 15 11.25 – 11.41 

6 2/2/6 2/2/6 31 11.41 – 12 

 12-11.31 01 اإلجمالي
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  جماعي  2/2/1  الثانية    الثاني 
11 

 دقيقة
 التعليم الشامل  2/2/1 

 

  نشاط: أكسل باملدرسة االبتدائية 

اضطراب التوحد وهو فير ناطق. وقد  ان يعاني مشا ل سلوكية كبيرة عند التحاقه ( طالب في الصف الخامس باملدرسة االبتدائية, تم تشخيصه بAxelأكسل ) 

 على تعلم مناه  باملدرسة, ومن خالل التنفيذ الفعال الستراتيجيات تعليمية ودعم السلوكيات اإليجابية التي تم تضمينها في الخطة التربوية الفردية أصب
ً
ح قادرا

 ي كما انخفض  السلوكيات فير املرفوبة, وتمكن من التفاعل اإليجابي مع أقرانه.التعليم العام للصف الخامس االبتدائ

 يوضح هذا الفيلم اإلمكانات الكامنة لدى األطفال ذوي اإلعاقة والتي يمكن استثمارها لتحقيق نتائج أ اديمية جيدة وسلوكيات مقبولة. 

 

 ..املشاركة أختي.. املشارك أخي

 راد مجموعتك علق على املواقف التالية: تابع الفيلم. بالتعاون مع أف
 دور املعلم املساعد.

                                                                                                                       استخدام الجهاز اللواي في التعليم.

                                                                                                             ن                                مساعدة األقرا

                                                                                                                                حضور أخصائي البصريات.

                                                                                                                 مناقشة الخطة الفردية ضمن فريق.

 -جهزةالوسائل واأل -البيئة -برايك ما الذي يمكن أن نضيفه في نظامنا التعليمي للوصول إلى التعليم الشامل )السياسات واألنظمة

الفريق متعدد التخصصات....(.-املعلمون   

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 
http://youtu.be/3tvVsrFfGhQ?list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg 

 
http://youtu.be/U_4vMy1APas?list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg 

 

 

http://youtu.be/3tvVsrFfGhQ?list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg
http://youtu.be/U_4vMy1APas?list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg
http://youtu.be/U_4vMy1APas?list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg
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  جماعي  2/2/2  الثاني  الثانية 
11 

 ائقدق
 التعليم الشامل  2/2/2 

 

 نشاط: التفكير اإلبداعي: 

 أخي املشارك.. أختي املشاركة:  

 .أمامك خيب 

 .أمسك الخيب من الطرفين 

 تفل  الخيب من يدك. حاول أن تربب عقدة في الوسب بدون أن 
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  جماعي  2/2/3  الثانية  الثاني
11 

 ائقدق
 التعليم الشامل   2/2/3 

 نشاط: التعليم الشامل للجميع 

 . بمدرسه في ميشي ان وقد تم قبوله( SMA) الشو ي العضالت يعاني ضمور  صبي إسحاق الطفل
ً
 اإلعاقة ذوي  بدمج الطالب جميعها يسري على املستويات حيث إن لدى املدرسة التزاما

اقة بمدارس التعليم العام واضح إلمكانية قبول الطالب ذوي اإلعاقة بمدارس التعليم العام مهما  ان  إعاقتهم. كما يوضح بشكل جلي فوائد أن قبول الطالب ذوي اإلع مثال الشديدة وهذا

 ن. يعود بالفائدة على بقية الطالب العاديي

 

 أخي املشارك.. أختي املشاركة..

 *تابع الفيلم.

 *بشكل فردي اكتب عبارة تلخص فكرة الفيلم.

 لهذا الطالب, ما الت ييرات التي ستحدثها في فصلك لتسهيل الوصول الشامل له؟
ً
 *لو كن  معلما

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 
http://youtu.be/yoRhLgZws_4?list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg 

 

 
 

 

 

 

http://youtu.be/yoRhLgZws_4?list=UUN-RQn1dr14t7DGta4DRNlg
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  جماعي  2/2/4  الثانية  الثاني
15 

 دقيقة
 2/2/4  

 البيئة املدرسية والصفية وفرف املصادر

 ملدارس اإلدماج التربوي  

 

 نشاط: لعب األدوار :

ة جنوب اململكة ال يوجد فيها أي برامج تربية خاصة. وفي بداية العام الدراس ي حضر والد عادل لتسجيله في محمد معلم للصف األول االبتدائي في ابتدائية )رسول الرحمة( في قرية ص ير 

 ولكنه يعاني مشكلة ما, فطلب من األب إحضار تشخيص من املستشفى ملعرفة حالة عا
ً
 يجلس هادئا

ً
 أحالصف األول ابتدائي. الحي محمد أن عادال

ً
ضر دل وتقديم أفضل خدمة له, وفعال

 يعاني اضطرابات نمائية فير محددة. وألن املعلم سبق أن تلقى دورة ممارس الترب
ً
ية الخاصة فقد قرر أن يقبل الطالب في الصف األب التشخيص بعد مرور أسبوع والذي ذكر فيه أن عادال

 بحجة عدم وجود برنامج تربية خاصة في امل
ً
 درسة وأنه لن يتحمل مس ولية الطالب.األول االبتدائي. ولكن مدير املدرسة رفج ذلك تماما

 أخي املشارك.. أختي املشاركة.. 

  التالي:  اقرأ املوقف السابق.. ثم بالتعاون مع زمالئك في املجموعة وزعوا األدوار 

 .املعلم محمد / املدير 

 .لو كن  مكان املعلم ما املنطلقات التي سوف تستخدمها إلقناع املدير بقبول الطالب 

 علم أمام املدير وما ردة فعل املدير تجاه طلب املعلم.مثل دور امل 

 .حاول إقناع املدير بقبول الطالب 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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15 

 دقيقة
 2/2/5  

 درالبيئة املدرسية والصفية وفرف املصا

 ملدارس اإلدماج التربوي  

 

 أخي املشارك.. أختي املشاركة.. 

 .تابع األفالم التالية 

 .)توزيع املجموعات على أنواع اإلعاقات )سم ي/ بصري/ عقلي/ توحد 

  :بالتعاون مع زمالئك في املجموعة ناقش ما يلي 

 سوووووب موووووع فئوووووات ذوي اإلعاقوووووة موووووا املوووووواد والتجهيوووووزات التوووووي يتبغوووووي العنايوووووة بتوفيرهوووووا فوووووي حجووووورة الّصوووووف لتتنا

 جميعها؟

  النموووواذج فووووي املالحووووق( )يووووتم تحديووووود 
ً
حووووّدد مواصووووفات بيئووووة الووووتعلم اآلمنووووة والفعالووووة لووووذوي اإلعاقووووة )مويفووووا

 املواصفات حسب التخصصات(. و

 ما التجهيزات التي يتبغي العناية بتوفيرها إلثارة دافعية الطالب مع فئات ذوي اإلعاقة جميعها؟ 

 ب تجهيوووز البيئوووة الصوووفية لطوووالب )التوّحووود( عووون فيووورهم مووون ذوي االحتياجوووات الخاصوووة؟ ملوواذا تختلوووف مطالووو

 وما أهم شروط البيئة املناسبة لهم؟

 ما الذي يتبغي مراعاته عند تنظيم البيئة الصفية للطالب ذوي اإلعاقة البصرية؟ 

 ائهم؟ما أهمية التواصل مع أولياء األمور للتعرف إلى التجهيزات الخاصة املناسبة ألبن 

 
https: //www.youtube.com/watch?v=eh7kIPsv3ho 

 
https: //www.youtube.com/watch?v=EXzs1qe03c8 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eh7kIPsv3ho
https://www.youtube.com/watch?v=eh7kIPsv3ho
https://www.youtube.com/watch?v=EXzs1qe03c8
https://www.youtube.com/watch?v=EXzs1qe03c8
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21 

 دقيقة
 2/2/6  

 البيئة املدرسية والصفية وفرف املصادر

 ملدارس اإلدماج التربوي  

 

بأموان وبشوكل يضومن  بمختلوف فئواتهم بموا يضومن حريوة التنقول اإلعاقوةساسوية التوي تكفول الوصوول الشوامل لوذوي يشترط في البيئات املدرسوية ملودارس اإلدمواج التربووي أن تتووفر بهوا املعوايير األ 

 .اإلعاقةذوي  األشخاصكرامة 

 فرفووة املصووادر Resource Room لفتوورة ال تزيوود علووى نصووف اليوووم الدراسوو ي ب وورض تلقووي خوودمات تربويووة خاصووة موون قبوول  اإلعاقووة: هووي فرفووة باملدرسووة العاديووة يحضوور إليهووا التلميووذ ذو

 أالخوودمات املسوواندة, و  أخصووائي أول فووي فرفووة املصووادر معلووم التربيووة الخاصووة ويعموو ه(.1422معلووم متخصووص )القواعوود التنظيميووة للتربيووة الخاصووة 
ً
قوود يعموول بهووا معلووم التعلوويم  حيانووا

 .هاتدريس فردي. وتوجد فرف املصادر في املراحل الدراسية جميع إلىمواد محددة تحتاج  اإلعاقةالعام الذي يدرس الطالب ذوي 

  تخدمها:  يوذلك حسب الفئات الت أنواع فرف املصادر: تتعدد أنواع فرف املصادر 

 فووورف مصوووادر تصوووتيفي :
ً
 فئوووات صوووعوبات الوووتعلم،  يوهوووو النووووع السوووائد فووو: Categoricalة أوال

ً
االضوووطراب االنفعوووالي، قووود يكوووون لهوووا فرفووووة و ، واإلعاقوووة العقليوووةكثيووور مووون الوووبالد فمووووثال

 لفئة معينة دون أي تداخل بينها. منها فرف عدة  ل واحدة، أو

  فرف :
ً
ون ذلوك املعلوم مون بنواء بورامج : Cross Categorical مصادر عبور التصوتيفيةثانيا

ً
 مون تصوتيفهم فئوات تقليديوة. وربموا ال ُيمك

ً
ويوتم وضوع التالميوذ فيهوا حسوب احتياجواتهم بودال

 إلى االحتياجات املتشابهة  الحاجات األ اديمية أو االجتماعية والبدني
ً
 ة أو السلوكية، ومن املمكن تعدد فرف املصادر في املدرسة.تربوية مالئمة ولكنه يوجه اهتماماته مثال

 فوورف املصووادر فيوور التصووتيفية :
ً
هووذه الحالووة ال يكونوووا موو هلين  يمعلمووين موودربين علووى مسووتوى عووال ألن نسووبة كبيوورة موون التالميووذ فووإلووى تحتوواج هووذه ال وورف : Non-Categorical ثالثووا

 موودى حوواجتهم لهووذه الخوودمات أو فيرهووا موون الخوودمات )هالهووان و وفمووان فوويخوودمات التربيووة الخاصووة علووى سووبيل التجربووة للنظوور خطوور وُيعطوووا  يالخاصووة ولكوونهم فوو لخودمات التربيووة

Hallahan & Hauffman 1976جالس ، Glass 1983). 

 يوووة االحتياجوووات املحوووددة للطوووالب. ويجوووب أن يعمووول معلوووم فرفوووة نوووه يحتووواج إلوووى تصوووميم خطوووة فرديوووة لتلبإذ إ مهموووةيقووووم املعلوووم فوووي فرفوووة املصوووادر بوووأدوار : دور املعلوووم فوووي فرفوووة املصوووادر

فوة املصوادر مووع مجموعوات صوو يرة املصوادر بشوكل وثيووق موع معلوم الصووف العوادي والوالودين لضوومان دعوم ومسواعدة الطالووب فوي الواقووع لتحقيوق إمكاناتوه الكاملووة. عوادة يعمول معلووم فر 

% 51يزيود الوقو  الوذي يقضويه الطالوب فوي فرفوة املصوادر عون  أال ياج  ل طالب بناء على الخطة التربويوة الفرديوة بشورط وتصمم مدة الجلسات حسب احت ،طالب 5 إلى 1تتراوح بين 

 من اليوم الدراس ي.

  :مواصفات فرف مصادر التعلم 

 

 املستلزمات املكانية والتجهيزية ل رفة املصادر: 
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ً
  أ. أن يكون موقع فرفة املصادر متوسطا

ً
 يث يسهل وصول التالميذ إليه. بين الفصول بح وواضحا

 مع وجود نافذة زجاجية ذات اتجاه واحد في األبواب.  التربية والتعليمب. أن ال تقل مساحة فرفة املصادر عن مساحة الفصل العادي وذلك حسب مواصفات وزارة 

 
ً
 عليمية املناسبة للتالميذ. لتوفير البيئة الت ج. أن يكون  ل من التكييف واإلضاءة والتهوية في فرفة املصادر مالئما

ة يولوخ( )القواعود التنظيمإ …سومعية وبصورية مالئموةد. أن تكون متكاملة من النووااي التجهيزيوة الالزموة مثول: )قواطوع متحركوة، طواوالت مختلفوة األشوكال، دواليوب وأرفوف، موواد وأجهوزة تعليميوة 

 ه(.1422للتربية الخاصة,

 لعوق يمكن االطالع عليها باملالحق.كما توجد مواصفات خاصة لكل نوع من ا *
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 الجلسة الثالثة: 

 Inclusive Education التعليم الشامل: عنوان الوحدة

 عناصر الجلسة: تبني التعليم الشاملInclusive Education 

( دقيقة60الزمن ) 
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 ."الثالثةالجلسة التدريبية " الثانياليوم التدريبي 

 Inclusive Educationالتعليم الشامل تبني : موضوع الجلسة التدريبية

 ( دقيقة61: )الزمن الكلي للجلسة

 عناصر الجلسة التدريبية: 

  Inclusive Educationالتعليم الشامل .تبني 1

 أساليب التدريب: 

 أفالم.

 ورشة عمل.

 عصف ذهني.

 مجموعات نقاش.

 خطة الجلسة: 

 الزمن الزمن بالدقيقة التشرة اإلجراءات م

1 4/3/1 4/3/1 61 11.31 – 12.31 

 12.31 – 11.31 61 اإلجمالي
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 دقيقة
 Inclusive Educationالتعليم الشامل تبني   2/3/1 

 

 

 ..املشاركة أختي.. املشارك أخي

 نشاط: 

 تابع الفيلم التالي, ثم بالتعاون مع زمالئك في املجموعة ناقش مبررات تطوير الدمج الشامل: 

 ما رأيك أن يكون معلم برامج الدمج الشامل من ذوي اإلعاقة؟ 

  القيم التربوية التي يجب مراعاتها عند تطبيق برامج الدمج الشامل؟ما االعتبارات األخالقية، و 

 موون حيووث )إعووداد النظووام، إعووداد املعلموووين،  مووا االسووتعدادات التووي يجووب أن ت خووذ فووي الحسووبان إلعووداد موودارس الوودمج الشووامل

 إعداد أولياء األمور، إعداد الطالب(؟

 اعووووول بووووووين التالميووووووذ ذوي االحتياجوووووات الخاصووووووة والعوووووواديين، موووووا خصووووووائص مووووودارس الوووووودمج الشووووووامل، مووووون حيووووووث )االتصووووووال والتف

م، التعاون بين العاملين في املدرسة(؟
ّ
 استخدام الخطة التربوية الفردية، استراتيجيات التعليم والتعل

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

  
 

http://youtu.be/WYjOYpIarjw 
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 مودخل مون موداخل التعلويم التنمويوة اهودف إلوى تلبيوة احتياجوات املتعلموين جميعوالتعلويم الشوامل: مفهووم 
ً
، وهوذا يعنوي أن مودارس التعلويم العوام ملزموة بقبوول جميوع األطفوال ب وج النظور عوون ا

  أو أيوووة حووواالت أخووورى.إعاقوواتهم الحسوووية، أو الذهنيوووة، أو االجتماعيوووة، أو االنفعاليوووة، أو الل ويوووة، 
ً
مشووواركة الجميوووع )الطوووالب العووواديين وذوي اإلعاقوووة( ضووومن بيئوووة تربويوووة عاموووة  بأنوووه ويعووورف أيضوووا

 وداعمة تشتمل على خدمات تربوية مناسبة وملبية الحتياجات الجميع مع االهتمام بالدعم االجتماعي.

، واهودف World Declaration on Education For Allم، ونوتج عنوه اإلعوالن العوالمي الخواص بوالتعليم للجميوع 1001نود عوام انطلق  حركة التعليم للجميع في املو تمر العوالمي الوذي عقود فوي تايال 

التووي تقبووول  Schools for Allوم مووودارس الجميووع إلووى تلبيووة حاجووات الوووتعلم لجميووع األطفووال والشووباب والكبوووار، مووع التركيووز علووى األطفوووال ذوي اإلعاقووة واملحوورومين. وقوود أدى ذلوووك إلووى يهووور مفهوو

 الطوالب جميعو
ً
 فوي عوام  ا

ً
 تطوريوا

ً
خوالل املو تمر العوالمي لتعلوويم  Salamanca Declarationم عنودما صوودر عون اليونسوكو إعوالن سوواالمنكا 1004دون تمييوز بيونهم. وقوود اتخوذت حركوة الودمج اتجاهووا

فووي إسووبانيا حيووث أعطووى هووذا اإلعووالن دفعووة قويووة ملبوودأ الوودمج الشووامل لألفووراد ذوي اإلعاقووة. وجوواء فيووه أن  (، والووذي عقوودAccess and Quality، تحوو  عنوووان: )الوصووول والجووودة اإلعاقوةذوي 

  مل مع أفراد ذوي اإلعاقة الذي نص على:يكون الدمج الشامل هو األساس في تعليم ذوي اإلعاقة، وحث الحكومات على تبني سياسة املدارس الشاملة، ومن هذا امل تمر انبثق إطار الع

 تسجيل األطفال جميع 
ً
 في املدارس العادية، ما لم تكن هناك أسباب قاهرة تمنع ذلك. ا

  .ضرورة استجابة املدارس العادية لالحتياجات املختلفة للطالب 

  ضمان جودة التعليم للجميع من خالل املناه  املناسبة واستراتيجيات التعليم املتنوعةUNESCO, 1994,11-12).) 

الوذي يعنوي إيجوواد نظوام تربووي واحود يوودرس فيوه الطوالب العواديون وذوو اإلعاقووة، موع تهيئوة البيئووة  (Full Inclusionصووبح  الودول املتقدموة تتبنوى مووا يعورف بالودمج الشوامل )ومون ذلوك الحوين أ

 حد أدنى. في ل املدرسة املادية للوصول الشامل إلى ذوي اإلعاقة وتأمين خدمات التربية الخاصة داخل الصف الدراس ي  لما أمكن ذلك أو داخ

لوى حوق جميوع املتعلموين فوي التعلويم إفوي د وار عاصومة السون ال، ويسوتند التعلويم الشوامل  Inclusive Education م مبوادرة التعلويم الشوامل2111ولتعمويم هوذا التوجوه أطلقو  األموم املتحودة عوام

، والهوودف النهووائي املتمثوول بووالتعليم الشووامل يكموون فووي إنهوواء جميووع أشووكال التمييووز، وتعزيووز الجيوود الووذي يلبووي حاجووات الووتعلم األساسووية، مووع التركيووز علووى الفئووات الضووع
ً
 خاصووا

ً
يفة واملهمشووة تركيووزا

 (.unisco,2000التماسك االجتماعي )

في مدارس وفصوول التعلويم العوام، حيوث وسوع املودافعون  ، ليمثل مبادرة إصالحية تصب في تحسين أداء الطالب ذوي اإلعاقة، ومشاركتهمFull Inclusionوقد تم تبني مصطلح الدمج الشامل 

 عن الدمج فكرة مبادرة التربية العادية والتعليم للجميع لتشمل الطالب املعوقين بدرجة متوسطة وشديدة.

مووووع تقوووديم أشووووكال الوووودعم  –ب وووج النظوووور عوووون إعووواقتهم  –وقووود تطووووور هوووذا املفهوووووم حتوووى أصووووبح يركووووز علوووى املوووودارس "فيووور املتجانسووووة" أو مووودارس "الوووودمج الشووووامل", حيوووث يعلووووم جميوووع األطفووووال 

اكن أخووورى الضووورورية فوووي مووودارس التعلووويم العوووام. واسوووتبدل  فوووي مثووول هوووذه املووودارس أسووواليب التربيوووة الخاصوووة التقليديوووة التوووي تتضووومن نقووول بعوووج الطوووالب إلوووى أمووو
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قووديم جميوووع أشوووكال التعلووويم والتووودريب فوووي الفصوول الدراسووو ي العوووادي، وتكييوووف البيئوووة املدرسوووية ت  اسوووتبدل  إلوووى للدراسووة بعيووودة عووون الفصووول الدراسووو ي، مثووول فصووول خاصوووة، أو فووورف املصوووادر 

 حيث تبنوى علوى فلسوفة  Inclusive schoolواملناه  وطرائق التدريس بما يتناسب مع حالة  ل طفل من ذوي اإلعاقة، ويمكن تعريف مدرسة الدمج الشامل 
ً
بأنها: املدرسة التي ال تستثني أحدا

 علوى أنهوا ملزموة بتعلويم جميوع  (Zero Reject philosophyرفج أو مصوطلح الورفج الصوفري عدم الو
ً
وبأنوه ال يحوق لهوا االمتنواع عون تقوديم الخودمات والبورامج ألي طفول بسوبب األطفوال، تأكيودا

 إعاقته.

تهم. وال تحتووواج املدرسووة تلووك إلوووى أن يكووون لووودى الطووالب مهوووارات محوودودة تجعلهوووم وتعتموود مدرسووة الووودمج الشووامل علوووى سياسووة البووواب املفتوووح لجميووع الطوووالب ب ووج النظووور عوون قووودراتهم وإعوواق

 موووون ذلووووك تعوووود البيئووووات الصووووفية الداعمووووة لالحتياجووووات التربويووووة  -"Mainstreaming"كمووووا هووووو الحووووال فووووي الوووودمج بصووووورته املبدئيووووة  -جوووواهزين ومناسووووبين للبوووورامج التربويووووة املوجووووودة 
ً
ولكنهووووا بوووودال

والجوودير بالووذكر أن هووذا املفهوووم أيهوور املتطلبووات الضوورورية لنجوواح الوودمج الشووامل بمووا فووي ذلووك إعووادة تنظوويم املدرسووة  أم العوواديين. اإلعاقووةالطووالب، سووواء أ ووانوا موون ذوي واالجتماعيووة ملجتمووع 

 بأنوه دموج لجميوع الطوالب ذوي اإلعاقوة فوي  بين التربية العامة والخاصوة، والوصوول إلوى نظوام تربووي عوام موحود. وعلوى الورفم مون أن merging" "بشكل  امل والدمج
ً
الودمج الشوامل يفسور أحيانوا

إذ إنووه يشومل توووفير املنواه  املناسووبة وطرائووق  املودارس العاديووة بوالقرب موون منوازلهم، وذلووك ب وج النظوور عوون نووع اإلعاقووة ودرجتهوا، فووإن املفهووم الحقيقووي للودمج الشووامل يتضوومن أك ور موون ذلوك,

 ة ومناسبة لجميع املتعلمين، ووجود خدمات الدعم الجسدي والل وي والنفس ي واالجتماعي، والبيئة الجاذبة ذات الجودة العالية. تدريس متعددة ومرنة وخالق

 والعناصر األساسية للدمج الشامل هي: 

 ( دراسة جميع الطالب في املدارس العادية. 1

 ( اشتراك الطالب ذوي اإلعاقة في جميع األنشطة املدرسية.2

 رفج أي طالب للدخول في املدرسة بسبب أي إعاقة يعانيها. ( عدم3

 ( تلقي الطالب ذوو اإلعاقة تعليمهم في فصول عادية مع زمالئهم في الفترة العمرية نفسها، مع عدم وجود أي فصول دراسية خاصة بمدرستهم.4

 وإدخالها ضمن العملية التعليمية.( إعطاء أهمية واهتمام  افيين لطريقة التعليم التعاوني بين الطالب مع بعضهم ب5
ً
 عضا

 ( توفير الخدمات املساندة والدعم من التربية الخاصة في الفصل الدراس ي العادي وفي جميع البيئات املدمجة.6

 ( إعداد خطة فردية تعليمية للطالب ذوي اإلعاقة.7

 نماذج تطبيق التعليم الشامل: 

o  الخاصووة علوى تودريس بعوج املهوارات الصوعبة أو الجديوودة للطالوب ذي اإلعاقوة فوي فرفوة مصوادر الووتعلم أو فرفوة الصوف علوى نحوو فوردي لجووزء األنمووذج االستشواري: يركوز فيوه معلوم التربيوة

 الخاصة. من الوق ، ويستخدم هذا األنموذج في املدارس ذات األعداد القليلة من الطلبة والتي يوجد فيها أعداد محدودة من الطلبة ذوي االحتياجات

o لتعلويم الطلبوة العواديين والطلبوة ذوي االحتاألن  
ً
 لهوذا األنمووذج معوا

ً
م الصوف العوادي ومعلوم التربيوة الخاصوة وفقوا

ّ
ياجوات الخاصوة فوي الصوف نفسوه. ويأخوذ هوذا موذج التعاوني: يعمل معل

 عدة
ً
 منها:  ،األنموذج أشكاال
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 سها في الوق  نفسه، مع توفير الدعم الالزم لها.) أ( التعليم املوازي: حيث يقسم املعلم الطلبة إلى مجموعات، ويدر  

، ثم يعيد املعلم الثاني تعليم مجموعة من الطلبة الت 
ً
 معينا

ً
 تدريسيا

ً
 ما وينفذ نشاطا

ً
 شاط نفسه، إذا واجهوا صعوبة في تأديته.)ب( التعليم البديل: حيث يدرس املعلم موضوعا

، ويتتقلون بينهم ليقدموا املساعدة إلى املحتاجين إليها. )ج( التعليم الجماعي: حيث يدرس املعلمون الطلبة 
ً
 معا

 )د( التعليم في محطات تعليمية: حيث تقسم املادة الدراسية والطلبة إلى وحدات أو مجموعات. 

ي حوووين أن املعلوووم الثووواني يكوووون بوووين الطلبوووة، ويقووودم إلووويهم )هوووو( معلوووم رئووويس ومعلوووم مسووواند: وتسوووتخدم هوووذه الطريقوووة عنووودما يكوووون أحووود املعلموووين أك ووور خبووورة مووون املعلوووم اآلخووور باملوضووووع، فووو 

 املساعدة حسب حاجتهم.

o ة تزويود أعضواء الفريوق بمعلوموات عون أنموذج الفريق: وفيوه يعوين معلوم التربيوة الخاصوة للعمول موع فريوق متعودد األعضواء ملسوتوى صوفي معوين، ومون أهوم مسو وليات معلوم التربيوة الخاصو

 ليتبووادلوا املعلومووات  األنشووطةاتيجيات التوودريس املالئموة، وطرائووق تعوديل ، واسوتر اإلعاقووةالطلبوة ذوي 
ً
واالمتحانوات، وأسوواليب تعووديل السولوك الصووفي، ويلتقوي أعضوواء الفريوق التقوواًء دوريوا

، ويتسقوا جهودهم 
ً
 (.(Gartner &Lip sky , 1997, 102والخبرات، وليخططوا معا
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ات التعلم في جميع املراحل الدراسيةالتجهيزات املكانية لبرنامج صعوب  

 العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض اإلدارة للتربية الخاصة/ اإلداريةاملصدر: مشروع هندسة العمليات 

 مناسب الشروط املطلوبة املرافق املجال
فير 

 مناسب
 الحظاتامل

ت 
يزا
جه
ت

ني
ملبا
ا

 

 املبنى املدرس ي

    املبنى حكومي.

    األمن والسالمة وطفايات الحريق. توفير وسائل

    وجود فرفة مناسبة.

در
صا

امل
ة 
رف
 ف
خل

دا
ت 
يزا
جه
الت

 

املستلزمات 

 املكانية

    م تقريًبا.8×5 أو مساحة فرفة الصف العادي

    املوقع جانبي بعيد عن الضوضاء قدر اإلمكان.

    اإلنارة  افية.

    التهوية جيدة.

    مل ضد الحريق(. 5نع ارتداد الصوت )فيتيل فرش األرضية مل

تقسوووويم ال رفووووة إلووووى أر ووووان تعليميووووة ثابتووووة )أر ووووان للتوووودريس، ركوووون بوووودون مشووووتتات، ركوووون املكتبووووة والسووووم ي، ركوووون التووووودريس 

 الجماعي، ركن الحاسب اآللي( مع إمكانية زيادة األر ان حسب الحاجة.
   

    م.2قطعة سجاد قطرها 

ستلزمات امل

 كتبيةامل

    طاولة للمعلم بأربعة أدراج مع كرس ي متحرك.

    ثالث طاوالت للتلميذات مع مقاعد.

    مع مقاعد يمكن التحكم في ارتفاعها. Uطاولة للتلميذات على شكل حرف 

    طاولة خاصة تساعد على تركيز االنتباه للتلميذة.

    دوالب سحاب للملفات.

    سائل التعليمية.دوالب لحفي الو 

    سم مقسمة إلى أرفف مربعة. 151سم وعرض  121دواليب أر ان بارتفاع 

    سبورة م ناطيسية تعمل على الوجهين مع أقالم.

    سبورة م ناطيسية حائطية ثابتة.

    لوحة إعالنات.

    لوحة تعريف بالفصل.
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    ملفات ل رفة املصادر.

    طالبة. ملفات لكل

    ستائر مكتبية قائمة.

ستلزمات امل

 تقنيةال

    آلة تصوير مستندات.

    (.A3آلة ت ليف حراري )

    حاسب آلي مع طابعة.

    جهاز عرض البيانات الحاسوبية )داتا شو(.

    جهاز تلفاز وفيديو.

    مسجل صوت مع أشرطة وسماعات.

    سبة.برامج حاسوبية منا

الوسائل 

 التعليمية

    لوحة التعزيز.

    لوحة قوانين.

    لوحة الجداول الدراسية لكل طالبة.

    حقيبة اليدويات ملادة الرياضيات.

    كتب دراسية.

    وسائل تعليمية تخدم املهارات األساسية للقراءة واإلمالء.

    قصص تعليمية. 

    .ألعاب تعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 التجهيزات املكانية لبرنامج اضطرابات التواصل في جميع املراحل الدراسية 

 العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض اإلدارة للتربية الخاصة/ اإلداريةاملصدر: مشروع هندسة العمليات 

 مناسب الشروط املطلوبة املرافق املجال
فير 

 مناسب
 الحظاتامل

ت 
يزا
جه
ت

ملبا
ا

 ني

 املبنى املدرس ي

    املبنى حكومي.

    توفير وسائل األمن والسالمة وطفايات الحريق.

    وجود فرفة مناسبة.

صل
وا
الت
ت 
ابا
طر

ض
ة ا
رف
 ف
خل

دا
ت 
يزا
جه
الت

 

املستلزمات 

 املكانية

    م تقريًبا.  8×5مساحة فرفة الصف العادي أو 

    املوقع جانبي بعيد عن الضوضاء قدر اإلمكان.

    اإلنارة  افية.

    .)تكييف مركزي أو سبل ( التهوية جيدة

    ملم ضد الحريق(. 5فرش األرضية ملنع ارتداد الصوت )فيتيل 

 متووور  12حووووالي ة فووورف صووو يرة ذات مسووواحات مناسوووب إلوووىتقسووويم فرفوووة التووودريب فوووردي الضوووطرابات التواصووول 
ً
 مربعوووا

ً
)ركووون  ا

 السم ي، ركن الحاسب اآللي( مع إمكانية زيادة األر ان حسب الحاجة. ءاإلص ا وي، ركن لالعالج ال
   

    م.2قطعة سجاد قطرها 

ستلزمات امل

 كتبيةامل

    طاولة للمعلمة بأربعة أدراج مع كرس ي متحرك.

    طاولة للتلميذة مع مقعد.

    .)للتدريب الجماعي املص ر( لتحكم في ارتفاعهامع مقاعد يمكن ا Uطاولة للتلميذات على شكل دائرة أو على شكل حرف 

    طاولة خاصة تساعد على تركيز االنتباه للتلميذة.

    دوالب سحاب للملفات.

    دوالب لحفي الوسائل التعليمية.

    سم مقسمة إلى أرفف مربعة.151سم وعرض  121دواليب أر ان بارتفاع 

    الوجهين مع أقالم.سبورة م ناطيسية تعمل على 

    لوحة إعالنات.

    لوحة تعريف بالفصل.

    ملفات ل رفة اضطرابات التواصل.
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    ملفات لكل طالبة.

    ستائر مكتبية قائمة.

ستلزمات امل

 تقنيةال

    آلة تصوير مستندات.

    (.A3آلة ت ليف حراري )

    حاسب آلي مع طابعة.

    وت مع أشرطة وسماعات.مسجل ص

    للتدريب على الل ة والكالم. برامج حاسوبية مناسبة

    .جهاز عالج اضطراب اللجلجة

    جهاز عالج الخنف.

    .جهاز تكحيح األصوات الكالمية )س,ش(

الوسائل 

 التعليمية

    لوحة التعزيز.

    لوحة قوانين.

    كل طالبة.لوحة الجداول الدراسية ل

    وتكحيح مخارج األصوات. السم ي. واإلص اءوسائل تعليمية تخدم املهارات األساسية للقراءة والكتابة والعالج الل وي 

    قصص تعليمية.

    .تساعد على ال راء الل وي والتركيز ألعاب تعليمية

    سلسلة نطق األصوات واملفردات.

    ت الل وية.كتاب تطوير املهارا

    الياء. إلىمن األلف  األصواتكتاب تعلم نطق 

    .بطاقات الكلمات )مجموعة الفناتير(

    .لتطوير املهارات الل وية والسمعية( وأنشطةكتاب تطور املفردات )قوائم 
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 التجهيزات املكانية لبرنامج عوق عقلي في جميع املراحل الدراسية 

 العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض اإلدارة للتربية الخاصة/ اإلداريةع هندسة العمليات املصدر: مشرو 

 مناسب الشروط املطلوبة املرافق املجال
فير 

 مناسب
 الحظاتامل

ني
ملبا
ت ا

يزا
جه
ت

 

 املبنى املدرس ي

    املبنى حكومي.

    توفير وسائل األمن والسالمة وطفايات الحريق.

    فصول + فصل للرياضة(. 6مناسبة )عدد وجود فرف 

    سالمة التمديدات الكهربائية من الخطورة والحمولة الزائدة.

    رفع حاجز األدوار العلوية املطلة على الساحة الداخلية.

    تجهيز منحدرات للمداخل واملخارج.

    ت ليف أعمدة الساحات والزوايا بقطع عازلة تمنع االصطدام.

ية
س
ا در
 ال
حل

ملرا
ع ا
مي
ج
ي 
ي ف
قل
 ع
ق و

 ع
مج
رنا
 لب
ية
كان
امل
ت 
يزا
جه
الت

 

 دورات املياه

    األرضيات فير قابلة لالنزالق وسهلة التنظيف.

    مناسبة ارتفاع امل اسل للفئة العمرية.

    توفير مراحيج الكرس ي.

    وجود مقابج جانبية بالقرب من املرحاض.

    .بواب )عدم استخدام املفاتيح(وضع مقابج آمنة لأل 

    مناسبة اإلضاءة والتهوية.

 فرفة الرياضة

    مل. 5فرش األرضية فيتيل 

    توفير العمود السويدي.

    توفير ألعاب األثقال.

    توفير لعبة كرة السلة.

    توفير حلقات.

    توفير حبال رياضية.

     ور.

    )فير إلكتروني(.جهاز سير 

    جهاز دراجة رياضية ثابتة )فير إلكتروني(.
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    .إسفنجيةمراتب 

ل 
ص
لف
ل ا

خ
دا
ت 
يزا
جه
ت

 

املستلزمات 

 املكانية

    م تقريًبا. 8×5مساحة فرفة الصف العادي أو 

    املوقع جانبي بعيد عن الضوضاء قدر اإلمكان.

    اإلنارة  افية.

    التهوية جيدة.

    مل ضد الحريق(. 5فرش األرضية ملنع ارتداد الصوت )فيتيل 

    توفير أر ان تعليمية ثابتة )ركن التدريس الفردي، الركن اإلدرا ي، ركن املكتبة(.

    م.4قطعة سجاد قطرها 

ستلزمات امل

 كتبيةامل

    طاولة للمعلم بأربعة أدراج مع كرس ي متحرك.

    تلميذات مع مقاعد.ثالث طاوالت لل

    مع مقاعد يمكن التحكم في ارتفاعها. Uطاولة للتلميذات على شكل حرف 

    طاولة خاصة تساعد على تركيز االنتباه للتلميذة.

    دوالب سحاب للملفات.

    دوالب لحفي الوسائل التعليمية.

    أرفف مربعة. سم مقسمة إلى151سم وعرض  121دواليب أر ان بارتفاع 

    سبورة م ناطيسية تعمل على الوجهين مع أقالم.

    سبورة م ناطيسية حائطية ثابتة.

    لوحة إعالنات.

    لوحة تعريف بالفصل.

    ملفات ل رفة املصادر.

    ملفات لكل طالبة.

    ستائر مكتبية قائمة.

ستلزمات امل

 تقنيةال

    ندات.آلة تصوير مست

    (.A3آلة ت ليف حراري )

    حاسب آلي مع طابعة.

    جهاز عرض البيانات الحاسوبية )داتا شو(.
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    جهاز تلفاز وفيديو.

    مسجل صوت مع أشرطة وسماعات.

    برامج حاسوبية مناسبة.

 

الوسائل 

 التعليمية

    لوحة التعزيز.

    لوحة قوانين.

    ة الجداول الدراسية لكل طالبة.لوح

    حقيبة اليدويات ملادة الرياضيات.

    .كتب دراسية

    وسائل تعليمية تخدم املهارات األساسية للقراءة واإلمالء.

    قصص تعليمية.

    ألعاب تعليمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

114  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

115  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 

 

 

 

 
 

 

الاصم اليوماالتواتا ا 
:وخدمات الرتبية اخلاصة، الربامج الرتبوية عنوان الوحدة 

 )الربنامج الرتبوي الفردي(                   
)اجللسة األوىل: )مفهوم وأمهية الربنامج الرتبوي الفردي وآلية إعداده ومراحله 

 ( دقيقة270رييب )الزمن الكلي لليوم التد
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 ثالثالاليوم التدريبي 

 البرنامج التربوي الفرديعنوان الوحدة: 

 املوضوعات التدريبية:

 وآلية إعداده ومراحله.، وأهميته، البرنامج التربوي الفرديمفهوم  .4

 عناصر البرنامج التربوي الفردي. .5

 أعضاء فريق البرنامج التربوي الفردي. .6

 صيافة أهداف البرنامج التربوي الفردي. .7

 األهداف التدريبية:

 البرنامج التربوي الفردي.التعرف إلى  :لعامالهدف ا

 األهداف التفصيلية:

 :أن يتوقع من املشارك/ املشاركة في نهاية اليوم التدريبي القدرة على

 يعرف مفهوم البرنامج التربوي الفردي. .6

 يذكر أهمية البرنامج التربوي الفردي. .7

 يعدد مراحل إعداد البرنامج التربوي الفردي. .8

 نامج التربوي الفردي.يذكر عناصر البر  .0

 عدد أعضاء فريق البرنامج التربوي الفردي.ي .11

 صف مهام أعضاء فريق البرنامج التربوي الفردي.ي .11

  .أهداف البرنامج التربوي الفردييتعرف إلى  .12

 .األهداف التربوية الفردية  و صي .13
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 الجلسة التدريبية األولى.، الثالثاليوم التدريبي 

 .وآلية إعداده ومراحله، وأهميته البرنامج التربوي الفرديوم مفهموضوع الجلسة التدريبية: 

 دقيقة (121)الزمن الكلي للجلسة: 

 عناصر الجلسة التدريبية:

 تعريف مفهوم البرنامج التربوي الفردي. .1

 أهمية البرنامج التربوي الفردي. .2

 مراحل البرنامج التربوي الفردي. .3

 أساليب إعداد البرنامج التربوي الفردي. .4

 ب التدريب:أسالي

  .أفالم .1

  .ناقشةامل .2

 .ألعاب .3

 خطة الجلسة:

 الزمن الزمن بالدقيقة التشرة اإلجراءات م

1 3/1/1 3/1/1 21 8-8.21 

2 3/1/2 3/1/2 31 8.21 – 8.51 

3 3/1/3 3/1/3 31 8.51-0.11 

4 3/1/4 3/1/4 31 0.11-.0.41 

5 3/1/5 3/1/5 21 0.41-11   

 11.45 -11.31 01 بدون  شطة التدريبيةالجلسة الثانية: عرض األن 6

 1-12 61 بدون  الجلسة الثالثة: تقويم البرنامج 7

 0.31 – 8 271 اإلجمالي
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 . .. أختي املشاركة.أخي املشارك

 الدور الذي قام  به في مجال تعليم األطفال وبشكل خاص ذوي االحتياجات التربوية الخاصة.تعّرف إلى صاحبة صورة الشخصية في العملة، ثم ناقشهم في . .مع زمالئك بالتعاون 
 

 
 

 ثم ناقش زمالءك في املجموعة في التالي: ..تابع الفيلم التالي

 وري( لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة.فلسفة ومبادئ املن   العلمي الذي أسسته )منتس 

 ما مدى مالءمة ذلك املن   مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة؟ 

 ( ؟البرنامج التربوي الفرديما مدى مالءمة ذلك املن   مع تفريد التعليم لذوي االحتياجات الخاصة) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
Ws-http://www.youtube.com/watch?v=kwynwO7u 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kwynwO7u-Ws
http://www.youtube.com/watch?v=kwynwO7u-Ws
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 ثم ناقش زمالءك في املجموعة في التالي: ..تابع الفيلم التالي

 ما رأيك في التطبيقات التي تضمنها الفيلم؟ 

 إلى أي مدى تسهم مثل هذه التطبيقات في تنمية إدراك الطالب ذوي االحتياجات الخاصة؟ 

 م ذوي االحتياجات الخاصة؟
ّ
 ما مدى فاعلية هذه التطبيقات في تعليم وتعل

..................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0_5Waepo8DU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0_5Waepo8DU
http://www.youtube.com/watch?v=0_5Waepo8DU
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 "اتر وا الطفل يعمل ما يفكر فيه"

 منتسوريماريا من أقوال 
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 ذوو االحتياجات الخاصةو  نتسورياملن   امل  3/1/1 

 

تركوو  الهندسوووة  ،أراد والوودها أن تمووارس التعلوويم لكنهوووا رفضوو  والتحقوو  بجامعووة روموووا للهندسووة. 1052هولنوودا سووونة وتوفيوو  فووي  1871 سووونة (رومووا)قوورب  (شوويرفال)ماريووا منتسوووري ولوودت فوووي 

املحروموة فووي  أسسو  مشوروع بيو  األطفوال فوي األحيواءو  .التربويوة وطبقتهوا موع األطفوال (فروبول)وبمبووادئ  (بسوتالوتزي )توأثرت بواملربي . وقود هادة فوي طوب األطفواللتختوار مهنوة الطوب وحوازت علوى شو

 (رومووا)فووي إيطاليووا  لفو  برعايووة مستوصووف الطووب النفسوو ي فووي  ةالجسودية والنفسووية فكانوو  أول سوويد اهتموو  بمعالجووة األطفووال موون الناحيووةو  .الوتعلم يئوويوبطروموا وعملوو  مووع األطفووال األميووين 

 
ً
 قاما بدراسات حول األط إلى طبيبين (روما)تعرف  في جامعة  .وعمل  مع املعوقين عقليا

ً
 :  تكزة على األسس التاليةر املا في التعليم ها في وضع طريقتوتأثرت بهم فال املعوقين عقليا

 مالحظة تطور سلوك األطفال. 

  اعتبار الحو 
ً
  اس منفذا

ً
 .للتنمية العقلية طبيعيا

 ة املدرسية في تكوين شخصية الطفلأهمية البيئ. 

 اتبع  الطريقة العلمية للمراقبة الفردية لنظا :مبادئها 
ً
 .لإلمكانية الفردية لكل طفل م نمو الطفل البيولو ي لبناء من   التعليم وفقا

 سوووب الل ووة يحوووب تعلووم أسوووماء . وعنوودما يكتويثيوور اهتماموووه نظووورهكوول شووو يء يلفوو  إن الطفوول بطبعوووه يجووب أن يكتشوووف مووا يحووويب بووه مووون أصوووات وأشوووياء وأحووداث النووواس ف: طبيعووة الطفووول

 .من الضروري توفير البيئة ال نية واألدوات الالزمة املساعدة له على تلبية الفضولية الفطرية لديه ، ومن ثماألشياء وبينه وبين فيرهبين  يحب اكتشاف العالقات، و األشياء

 لها خصوصيتها ةوالجسدي و ل مرحل أن الطفل يمر في مراحل نموه العقليماريا تعتبر  :املراحل الحساسة: 

 18إلى  15من  15إلى  12من  12لى إ 6من  6إلى  3من  سنوات 3من صفر إلى 

 تعلم القراءة والكتابةسن  سن البلو  فترة النمو املتناسق مرحلة العقل املتشرب الواعي عياو فير الرب شمرحلة العقل املت

 أن هنووواك وقتوووواعتبوورت ، الشوووديد بطفووول هوووذه املرحلوووة ولوووذلك يجوووب االهتموووامة، لشخصوويااملرحلوووة األولوووى هوووي الركيوووزة علوووى بنووواء  ماريوووا وتعتبوور 
ً
 حساسووو ا

ً
  ا

ً
إن : لتعلووويم القوووراءة ومتابعوووة األلووووان فموووثال

ك ور مون ل وة فوي الوقو  أكموا لديوه القودرة علوى تعلوم  ،ليودهاولديوه قودره فائقوة علوى االسوتماع إلوى األصووات وتق، حساسة في النمو الل ووي  ةسنة والنصف والثالث سنوات هو فتر الطفل ما بين ال

 .نفسه وبجد قليل

 األساس في عملية التعلم واعتمدت تربية الحوار بمفردها منطلقة من الجزء إلى الكل في تعليمهاهي الحواس  ماريااعتبرت : الحواس. 

 تعتبر  :البيئة املادية  
َ
قوانينوه الطبيعيوة ن النموو وفوق بشكل ي من الحريوة واالسوتقاللية للطفول وتحمول املسو ولية وتونظم إمكانياتوه الباطنيوة الفطريوة وتمكنوه مو أاملدرسية يجب أن تهي البيئة

 وفق التالي: لتشاط الطفل الذاتي عداد البيئة املالئمةإبلذلك اهتم  ، وتعلمه الهدوء وال تقيد حركته

  متوافقوأن يكوون يجوب أن يمتواز األثواث بالجموال والخفووة فوي الووزن والسوهولة فوي الحريووة و 
ً
زاهيوة لتنميوة الحووس  موع حجوم الطفوول وألوانوه ا
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 .عنده يالجمال

 إلى الراشد. للجوءلعاب وأدوات دون الحاجة أطفل ليتمكن من تناول ما يريد من يجب أن تكون الرفوف متوافقة لطول ال 

 مناسبة لطوله ليتمكن من تعليق سترته بمفرده وكذلك الحمامات والحنفيات تعاليقيجب أن تكون ال. 

 البيئة املعنوية: 

 اعةجو الط جو االستقاللية جو الحرية جو املحبة

يجوب أن شوكل سووي ومتووازن لتنمية الطفول ب

يسوووووووووووود املدرسوووووووووووة جوووووووووووو املحبوووووووووووة بوووووووووووين األطفوووووووووووال 

األطفووووووووووووال يحترمووووووووووووون  واملعلموووووووووووة وهووووووووووووذا يجعووووووووووول

املعلمووووة تجسوووود بتصوووورفاتها وأقوالهووووا ، و النظووووام

 .النظام فيتعود األطفال على تقليدها

بوووووووول  ةمطلقووووووو ةالحريووووووو يجوووووووب أن ال تكوووووووون هوووووووذه

ن بهوا تحكمها نظم وقواعد فرضوها الطفول وآمو

وشوووعر بضووورورتها لتكامووول حريتوووه والوصوووول إلوووى 

 .النتائج املرضية فيتعلم ذلك من تلقاء نفسه

م الطفوول طوورق العنايووة بنفسووه واالعتموواد يتعلوو

علووووووووى ذاتووووووووه فووووووووي اللووووووووبس واأل وووووووول والشوووووووورب وفووووووووي 

ترتيووووووووووب أفراضووووووووووه وترتيوووووووووووب ال وووووووووورف وتنظيوووووووووووف 

 .األرض واألثاث

وعفويوة هووي أساسوية فوي تنظوويم  ةالطاعوة بحريو

 حيوث الطفول. شخصوية 
ً
 يوتعلم الطاعوة تلقائيووا

الحيووووووواة اليوميوووووووة فوووووووي املدرسوووووووة مووووووون خوووووووالل  فوووووووي 

احتوووووووورام املعلموووووووووة و النظووووووووام والترتيوووووووووب و الهوووووووودوء 

 .وابتسامتها الدائمة

 عيوبهووا وتخطيهوا كمووا تودعو إلووى التركيووز  بالتسوبة إلووى الطفول لووذلك توودعوها إلوى دراسووة شخصويتها لتووتمكن مون اكتشوواف ةو ديجوب أن تتمتووع بالصوفات الحميوودة ألنهووا تمثول القوو :معلموة الطفوول

كموووا عليهووا معرفووة أن لكوول طفووول إمكانياتووه الخاصووة فوووال  ،كمووا عليهووا أن تكووون صوووبورة لتووتمكن موون عوودم الحكوووم السوولبي علووى األطفووال ،علووى نشوواط الطفوول الوووذاتي ولوويس علووى نتيجووة العمووول

 .ظة األطفال ملعرفة ميولهم ورفباتهم وإمكانياتهمتتدخل في تكحيح الخطأ إال عند الضرورة لذلك عليها التدرب على مالح

   الحوواس أساسو تعتبور تودريَب ، و املتعلقوة بووالتنظيم ونظوام املعرفوةيتركوز املون   علوى تنميوة مهوارات الحيواة العمليوة أي املهوارات األساسوية : املون 
ً
  ا

ً
لتوودريب  فوي التنميوة الفكريوة فوضوع  من جوا

 التالية:  ل من الحواس

 حاسة الذوق تدريب  حاسة الشمتدريب  تدريب حاسة السمع لمستدريب حاسة ال

لتووووودريب يووووود الطفوووووول ة حركيووووووو مهوووووارات حسوووووية 

، فووك األزرار وتركيبهووا، مثوول: ه وأصووابعهومهاراتوو

وربووب  كفوو، ، تشوو يل السووحاباتتعبئووة الخوورز 

 توووووودريب اليوووووود علووووووى التمييووووووز بووووووواللمس، األحذيووووووة

 -اللوووووووين -النووووووواعم -الخشووووووون -السووووووواخن -البوووووووارد)

 -األشووووووووووووووووووكال -األلوووووووووووووووووووان -األحجووووووووووووووووووام -القاسوووووووووووووووووو ي

 (.األوزان

يميووووووز الطفوووووول جميووووووع األصوووووووات وهووووووو معصوووووووب 

التمييز بووووين  ووووالعينووووين ولتنميووووة حاسووووة السوووومع 

بووين الصوووت العووالي  -الرفيووع واألجووش)الصوووت 

الصووووووووووووووت  -الضوووووووووووووعيف والقووووووووووووووي  -واملووووووووووووونخفج

 -ابتوووودع  موووووا أسووووومته (. كموووووا قريوووووبالبعيوووود وال

 .لتعويد الطفل الصم  واإلص اء -الصم 

وهووووووووووو معصوووووووووووب العينوووووووووووين يميووووووووووز الطفوووووووووول بوووووووووووين 

 -يوةأوراق عاد -أوراق شوجر -الروائح املختلفة

–رائحوووة الخبوووز الطوووازج  – بحووورق رائحوووة توووأثرت 

 تلف الروائح والعطور.تمييز بين مخال -املعفن

وهووووو معصوووووب العينووووين يووووتعلم الطفوووول التمييووووز 

وبوووووووووووين  -الحوووووووووووامج -بوووووووووووين مختلوووووووووووف املوووووووووووذاقات 

 .مختلف أنواع املأ والت

 وسوووائل التربويووووة املونتسوووووريةال:  
ً
والعتبارهووووا أن الحووووواس أسوووواس الووووتعلم  .اعتموووودت وسووووائل تعليميووووة ترشوووود بووووذاتها إلووووى كيفيووووة اسووووتخدامها ةأ التربيووووة الذاتيووووة والتعلوووويم بحريووووموووون مبوووود انطالقووووا

مجموعوات مون األشوكال الهندسوية  (3) واالرتفواع.سوطوانات املختلفوة فوي القطور ن األ مجموعوات مو( 3) :ومون وسوائلها التعليميوة .والتنمية الذهنية فقد  ان  جميع وسائلها تهودف إلوى تنميتهوا
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 مخوروط –أهراموات  –أشوكال هندسوية مختلفوة و مجموعوه مون ألوواح خشوبية ذات أوزان مختلفوة  ة.مجموعتان من عشر علب خشوبية ذات أحجوام مختلفوة مون واحود إلوى عشور  .املختلفة

 .عووة أوراق مختلفوووةو مجم .مجموعووة أقمشووة مختلفوووة .متدرجووة الن مووات الصووووتيةمجموعوووه متنوعووة موون األجوووراس  .دخووال األشوووكال الهندسووية ببعضووهالعبوووة قوامهووا إ .دوائوور - اسووطوانات –

 .خيوووط - خورز  – كال واأللوووانأزرار مختلفووة األشو - أقمشووة لهوا سوحابات ةذات ثمانيوة ألوووان فرعيو ةمجموعووة بكورات خيووط ذات ثمانيووة ألووان ولكوول بكور  .لعبوة مزدوجوة األن ووام املوسويقية

 .بطاقات التكحيح الذاتيو )الصورة والكلمة(  بطاقات لتعليم القراءة - بطاقات لتعليم الكتابة .مجموعه من األحرف الخشبية

 احيوة الجموال والراحوة كموا تطلوب مونهم أن يسوود بيونهم وبوين تهيئة البيئة البيتية املناسوبة لوه مون ن، و م وتطلب أن يتعلموا من الطفل حاجاتهعلى دور األهل في نمو أطفاله تركز: دوراألهل

 .لالطفل جو االحترام املتبادل والسلوك اإليجابي والتهذيب ألنها تعتبر أن دور األهل مكمل لدور املدرسة ومساعد في النمو اإليجابي للطف

وووم طووورق الووتعلم وعملووو  علووى تووووفير بيئووة بتطوووير ذلك اهتمووو  لوو ن الطوورق التعليميوووة فووي الوووتعلم موون أهوووم أسووباب يهوووور التووأخر الدراسووو يتوورى منتسووووري أ
ّ
 توووهمووي قووودرات الطفوول وتطوووور دافعيتنتعل

م، 
ّ
 :يميز طريقة منتسوري في التعليم وأهم ماورفبته ونشاطه للتعل

 .خبرات البيطيةاألساس في التعلم مثل ال والخبرات هي ،فهم الطفل واحتياجاته وطبيعته والخبرات الذاتية التي لها أهمية خاصة للطفل .1

م ألن  .2
ّ
 فعنوودما يحووودد الكبيوور قوودرة الصووو ير فووإرادة الصوو ير تختفوووي تحوو  ضووو ب، قلوول موون مسووواحات الحريووةياإلجبوووار تنميووة االسووتقاللية واإلرادة الذاتيوووة بتوسوويع مجووال الحريوووة للطفوول للووتعل

 .وامر والتلقيناأل و الض ب النفس ي واإلرهاق الذهني وتجميد الشخصية  الطفل عنإبعاد . لذا يجب الكبير

 .للطفل استقالليته حرية ت منإطار خر في ل ل االحترامعلى أن يكون و ، لحقوق اآلخرين حتراماال و تعاون السالم و الحب و جو يسوده التعلم الطفل في تنمية روح التعاون واالحترام حيث ي .3

  املون   املنتسوووري و 
ّ
م طفوول : مطفوول صووعوبات الووتعل

ّ
لووذلك  (املفهوووم والتووذكر , وتكوووينواإلدراك االنتبوواه)بالعمليووات العقليووة أو النفسووية التووي تشوومل  بواضووطرالديووه مشووا ل صووعوبات الووتعل

 نجوود أن فووي طريقووة منتسوووري حلوو
ً
 فووي التوافووق ل يسوواعد الطفوو هووادئنفسوو ي  فووي خلووق جوووت العقليووة وفووي توودريب العمليووا وال

ً
. و اجتماعيوو مووع املجتمووع ليصووبح طفووال

ً
يحوودث لطفوول صووعوبات  موواا

 التلف العضوي البسيب في املخ الذي يسبب اضطرابمن التعلم 
ً
االضوطراب ويتوتج عون  –التشواط الزائود  –ت دي إلى االضوطرابات اإلدراكيوة البصورية والسومعية واملكانيوة خ امل في ويائف ا

 التربويوة ويحودث قصوور  ق اكتسواب الخبورةيويع، وهوو موا لعمليوات العقليوةل األداء الوييفيفي صعوبة  العقلي
ً
ومموا يميوز املنتسووري فوي . نموو الشخصوية، و االنفعوالي فوي النموو االجتمواعي للنموو  ا

عودم  موا يعوال ا )وهوو واسوتخدامه الودائم والعمول بهو ك ورة الحركوة التوي تقللهوا أدوات املنتسووريو اليدين اليمين والشمال لتوييف يقوم بها األطفال التي طريقة المعالجة صعوبات التعلم 

 (.اليمين واليسار للدما صين الفبين  انفعاله للربب

 ي:دريب الطفل باستخدام من   منتسور مزايا ت 

 .يتعلم الطفل حسب مستواه وعلى أساس خطة فردية له .1

 .املختلفة للطفل واإلدرا اتأهم أساسيات املن   تنمية وتدريب الحواس  .2

 .البيئة املحيطة به تطوير وتنمية املهارات االجتماعية والتركيز مع الطفل على التفاعل والتواصل مع .3

 .ضبب النفس –التعاون  – النظام   اإليجابيةيكتسب الطفل السلوكيات  .4

 .التعلم باملالحظة ومحا اة اآلخرين .5

 .تنمية الثقة واالستقاللية لدى الطفل وذلك عندما يقوم الطفل باختيار األنشطة بنفسه .6
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 . .. أختي املشاركة.أخي املشارك

 . ناقش التالي: .باالشتراك مع أفراد مجموعتك

 وفق املنظور )اإلداري، والتربوي(؟ البرنامج التربوي الفردي ما تعريف 

  ؟البرنامج التربوي الفرديما املرجعية النظامية العتماد 

  ؟البرنامج التربوي الفرديوتخطيب ما مراحل بناء 

 5/1/2اطلع على التشرة العلمية 
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 دقيقة
 تعريف مفهوم البرنامج التربوي الفردي  3/1/2 

 

 لبرنامج التربوي الفرديا

فه
عري

ت
 

 اإلداري 
والجهووات املنصوووص عليهووا فوووي ، األسوورة( واألفووراد –فريووق العموول املدرسوو ي  – الطالووبي بووين أطووراف العمليووة التعليميووة )وثيقووة مكتوبووة ل وورض التواصوول والتتسوويق اإلدار 

 .الطالببرنامج 

 التربوي 

يص والقيواس فووي نتووائج التشوخبنواء علوى والوذي يوتم إعووداده ، ها احتياجووات  ول طفول معوووق يالوصوف املكتووب لجميوع الخوودمات التربويوة والخودمات املسوواندة التوي تقتضو

لبرنووامج التعليمووي املصوومم أي مقابلووة موون قبوول ممثلووي امل سسووة التعليميووة املحليووة أو الوحوودة التعليميووة املباشوورة ومموون يتبغووي أن يكونوووا موو هلين لإلشووراف علووى تقووديم ا

 فووي هوذا اإلعووداد  وو، بهودف مواجهووة االحتياجووات الفريودة والخاصووة باألطفووال ذوي اإلعاقووة
ً
وكووذلك حضووور ، والوالوودان أو ولووي أمور الطفوول، ل مون املعلوومكموا يشووارك أيضووا

 
ً
 .الطفل للمقابلة متى  ان ذلك ممكنا

ويجووب أن يعكوس البرنووامج التربوووي الفوردي تقيوويم الطالووب الشووامل ، يشوومل الجوانوب واألبعوواد  افووة التووي تتضومن األهووداف املووراد تحقيقهوا لهووذا الطالووبوصوف مكتوووب 

 ، همختلووووف أبعووواد املووون   وجوانبووو يدائوووه الحوووالي فووووالوووذي يبووودأ بتحديووود مسووووتوى أ
ً
مووون األخصووووائي  وذلووووك مووون خوووالل فريوووق متعوووودد التخصصوووات يضوووم ضووومن أعضووووائه كوووال

 .وهذا الفريق يحدد احتياجات الطالب الخاصة التي يصمم على أساسها برنامجه التربوي الفردي .إلخ ..واألهل، واملدرس، واملنهي، والطبي، والتربوي ، النفس ي

ية ال ا

 منه
 االرتقاء بقدرات الفرد موضع العملية التعليمية إلى الحد األدنى من القبول االجتماعي أو ما يسمى باملواطنة الصالحة.

ئه
اد
مب

 

 العامة

(تبنوى البوورامج التربويووة العامووة فووي منظومتهوا املتكاملووة علووى مبوودأ فرضووية تماثوول القودرات واالحتياجووات وفووق مراحوول عمريووة معينووة )أعموار زم
ً
لووذلك يووتم ، نيووة واحوودة تقريبووا

احتياجوات مرحلوة عمريوة  لووجداني واجتماعي وبدني( التي تمث، العاديين في إطار خصائصهم النمائية املتنوعة )معرفي للطالبتصميم محتوى املادة والبرنامج املقدم 

 .معينة

 الخاصة

الكثيووور مووون  فوووي مجملهوووا ت لوووف تلوووك البووورامج ومووون ثوووم، ات امل ديوووة إلوووى تكووووين البووورامج التربويوووة الفرديوووةتفريووود اإلجوووراءات والعمليوووتبنوووى البووورامج التربويوووة الفرديوووة علوووى مبووودأ 

 الفعاليووووات واألنشووووطة املعرفيووووة واملهاريووووة التووووي ت طووووي موووودى واسووووع
ً
اإلعاقووووة أو املتفوووووق موضووووع العمليووووة التعليميووووة  و ذ الطالووووبموووون املجوووواالت الحيويووووة التووووي قوووود يحتاجهووووا  ا

 .طار التصاميم التعليمية الفرديةولكن في إ، الفردية
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 القانون األمريكي

( يعووود أول تشوووريع يلوووزم امل سسوووات التعليميوووة التوووي تقووودم 1075الخووواص بتعلووويم ذوي اإلعاقوووة الصوووادر عووون الكوووونجرس األمريكووي عوووام ) 142 – 04القووانون األمريكوووي رقوووم 

البرنوامج التربووي الفوردي بأنوه وقوّد عورف  (Hickson, Blackman& Reis, 1995). معواق طالبج تربوي فردي لكل خدماتها لذوي الحاجات الخاصة بضرورة إعداد برنام

كموا يشوارك فوي ، الفريودة الطالوباحتياجوات  ةيشارك فيه فريوق مون املختصوين لوداهم املو هالت والخبورات التوي تمكونهم مون تلبيو، ةعاقإطالب لديه وصف مكتوب لكل "

  نفسه إذا الطالبو  الطالبلدان أو الوص ي على اوالو  الطالبم هذا البرنامج معل
ً
 ويتضمن هذه الوصف: "،  ان ذلك ممكنا

 .وصف ملستوى األداء التربوي الحالي للطالب 

 .وصف لألهداف طويلة املدى )السنوية( وقصيرة املدى  

  
ً
 العاديين في الصف العادي.  أقرانهمدى مشاركته مع  وصف للخدمات التربوية التي يجب تقديمها للطالب وأيضا

 واملدة التي سوف يست رقها تحديد موعد بدء الخدمات للطالب. 

 و تقديم هذه الخدمات ، 
ً
 لخ(.إ .،.معهد خاص، ةعادي ةفصل خاص ملحق بمدرس، )فصل عادي تحديد املوضع التربوي املناسب للطالب األقل تقييدا

  ،تي يجب تقديمها للطالب.الخدمات ال وتقويموصف املعايير املالئمة لألهداف 

 .تحديد الفترات الزمنية لتحديد مدى تحقق األهداف التعليمية العامة وقصيرة املدى 

التنظيمات 

في  الوطنية

اململكة العربية 

 السعودية

املعواقين يجوب أن توتم مون خوالل البرنووامج  بللطوال التربيوة الخاصوة  تفقود أشوارت القواعود التنظيميوة الصوادرة عون األمانوة العاموة للتربيوة الخاصوة إلووى أن تقوديم خودما

 .التربوي الفردي ألنه يعتبر القاعدة التي تنبثق منها األنشطة التدريبية والتعليمية  افة لذوي اإلعاقات املختلفة

له
ح
مرا

 

املرحلة األولى: 

جمع البيانات 

واملعلومات حول 

 الطالب

يووتم فووي هووذه املرحلووة جمووع املعلومووات ذات العالقووة و  .ه الحوواليئووومسووتوى أداالطالووب، لهووا تحديوود احتياجووات تهوودف هووذه املرحلووة إلووى جمووع املعلومووات التووي يمكوون موون خال

الطالووب موون يووتم فووي هووذه املرحلووة جمووع الكثيوور موون املعلومووات حووول و مفهوووم الووذات. و ملهووارات الحركيووة، او ، القوودرات التعليميووةو ، مهووارات التواصوولو ، باملهووارات السوولوكية

 هرية عدة:خالل مصادر جو 

 قة التي قدم  له في مرحلة سابقة.املوضح في البرامج التربوية الفردية السابئه أدا، و ملف الطالب (1

  وقدراته التعليمية.، يمكن أن يقدما معلومات جوهرية حول نمو الطالب اللذيناستشارة الوالدين  (2

  ستراتيجيات التدريسية الفعالة التي تناسب الطالب.املعلمين يمكن أن يقدموا معلومات حول اال  و ومساعد، ن و ن السابقو املعلم (3

واملشوكالت السولوكية التوي التكيفي، واالختبوارات التحصويلية، والسلوك ، األخصائي النفس ي يمكن أن يوضح املعلومات املتعلقة بتتائج االختبارات الخاصة بالذ اء (4

 يظهرها الطالب.

 أخصائي العالج الوييفي وفيرهم ممن يمكن استشارتهم عند جمع املعلومات. و ، أخصائي العالج الطبي يو ، كأخصائي عالج الل ة والكالم  نو ن اآلخر و األخصائي (5

 .واستجابته لألنشطة والفعاليات املختلفة، الروتيتية اليومية األنشطةمالحظة تفاعل الطالب في مواقف مختلفة وتتضمن أداءه في  (6
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 :املرحلة الثانية

كتابة إعداد و 

 رنامجالب

 :  املهمةووصف العديد من العناصر الطالب، تهدف هذه املرحلة إلى بناء البرنامج التربوي الفردي بشكل مكتوب من خالل التركيز على جوانب االحتياج لدى  

 .وصف األداء الحالي للطالب (1

 .وصف األهداف العامة والخاصة والنتائج املتوقعة من الطالب (2

 .واإلجراءات التقويمية، طرق التدريسو ، املن   تحديد الطرق املالئمة لتعديل (3

املرحلة الثالثة: 

 تطبيق البرنامج

 التطبيق الفعال للبرنامج ي كد األمور التالية: و  .تهدف هذه املرحلة إلى ممارسة وتطبيق ما تم وصفه في البرنامج التربوي الفردي من قبل فريق هذا البرنامج

 من البرنامج املقدم له. الطالبي تقييم مدى استفادة ( التعاون بين الفريق املدرس ي ف1

 .الطالب( تحديد الت ير في احتياجات 2

 .ملستمرة، وتعديل الخطب اليومية( املراجعة ا3

املرحلة الرابعة: 

 تقويم البرنامج

 األسئلة التالية:في الحسبان الل األخذ خالطالب من يتم في هذه املرحلة عملية تقويم مدى فاعلية تطبيق البرنامج التربوي الفردي واستفادة 

 وتطبيقه بشكل دقيق بما يتالءم مع احتياجات الطالب؟، ووصفه، هل البرنامج التربوي الفردي تم صيافته (1

 واملصادر التعليمية األخرى دعم  احتياجات الطالب التعليمية؟، هل االستراتيجيات التدريسية (2

 اف املتوقعة منه؟الجهد الذي بذله الطالب للوصول لألهد ما (3

 هل هناك معلومات تشير إلى أن هناك حاجة لتعديل البرنامج التربوي الفردي؟ (4

موون قبوول فووي الحسووبان ويكتووب التوصوويات التووي يجووب أن ت خووذ  * موون املهووم فووي نهايووة العووام الدراسوو ي أن يقوووم الفريووق املدرسوو ي بتقووويم البرنووامج التربوووي الفووردي ويوضووح

 في العام الالحق. القادم له الفريق املدرس ي 

ته
وا
ط
خ

 

 تحديد مستوى األداء الحالي للطفل. .1

 تحديد األهداف السنوية. .2

 تحديد الخامات التعليمية واملساندة الالزمة للطفل. .3

 تعيين الخيارات أو البدائل التعليمية العادية. .4

 تحديد بداية تقديم الخدمة )البرنامج( واملدة املتوقع است راقها لالنتهاء منها. .5

 د املعايير املوضوعية املناسبة لألداء مع تحديد إجراءات التقويم واملواعيد السنوية.تحدي .6
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 .يب األطفال ذوي اإلعاقة وتربيتهمالتشاطات التدريبية واإلجراءات التعليمية في عملية تدر  ليعتبر القاعدة التي تنبثق منها   .1

 حتياجات  ل طالب على حدة.بوية واملساندة املطلوبة ال نوعية وكمية الخدمة التر و تحديد اإلجراءات الضرورية  .2

   والعملية التعليمية.، التقييم والقياسو ، لجمع املعلومات ان ذلك هو محور اهتمام وارتكاز في البرنامج التربوي الفردي سواء  الطالبن إ .3

 تباع اإلجراءات العلمية املنصوص عليها في الخطة. االخاصة من خالل  الطالبفي الخدمات التربوية والخدمات املساندة التي تلبي جميع احتياجات  الطالبضمان حق  .4

، الطالووبواألسوورة ملناقشوة وضووع القورارات املناسووبة واملتعلقوة باحتياجووات  الطالووبتحقيووق التواصول بووين الجهوات املعنيووة لخدموة ، و ضومان حووق األسورة فووي تلقوي الرعايووة املناسوبة لطفلهووا .5

 البرنامج.  قياس مدى تقدم الطالب فيو 

ته
ونا
مك

 

 يتكون من حيث اإلعداد والتطبيق من جزئين رئيسين:

 .األول: الخطة التربوية الفردية وهي تتعلق بجميع اإلجراءات املكتوبة الخاصة بجمع املعلومات واإلعداد 

  ية الفرديةالثاني: الخطة التعليمية الفردية وهي الجزء العملي والتنفيذ للعناصر التي وردت في الخطة التربو. 
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 الخطة التعليمية الفردية/ الخطة التربوية الفردية  3/1/3 

 

 . .. أختي املشاركة.أخي املشارك

 . ناقش الفروق بين:.بالتعاون مع زمالئك في املجموعة

 .الخطة التربوية الفردية 

 ة التعليمية الفردية.الخط 

 3/1/3اطلع على التشرة العلمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129  
 الخاصةتربية وتعليم ذوي االحتياجات نحو احترافية العمل في مجال الخطوة األولى.. " ممارس التربية الخاصةالحقيبة التدريبية " 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  جماعي  3/1/3  األولى  الثالث
31 

 دقيقة
 الخطة التعليمية الفردية/  الخطة التربوية الفردية  3/1/3 

 

: الخطة التربوية الفردية
ً
 .أوال

 تعريفها

 ( 2111يرى الوابلي 
ً
وضع ما سيتم القيام به من تقوديم وتووفير  يحيث يرى أن  لمة برنامج تعن، والخطة التربوية الفردية، بين مصطلحي البرنامج التربوي الفردي( أن هناك فرقا

أن الخطووة التربويووة الفرديووة  ولووذلك فإنووه يوورى ، بينمووا تشووير  لمووة خطووة إلووى الخطوووط العامووة التووي سوويتم موون خاللهووا بنوواء وإعووداد هووذا البرنووامج، للخوودمات املطلوبووة للطفوول املعوواق

 من األنشطة والفعاليات املستجدة واملت يرة
ً
 محددة، تمثل مزيجا

ً
 وليس  مجرد أعمال ورقية أو نماذج يتم تعبئتها.، وأنها يمكن أن تكون فعالة عندما تخدم أهدافا

 ( الخطة التربوية الفردية بأنها الخطوة التوي تصومم بشوكل خواص لطفول 1080يعرف الروسان )وهوذه الخطوة تشومل األهوداف املتوقوع ، معوين لكوي تمكنوه مون سود حاجاتوه التربويوة

 ملعايير معينة في فترة زمنية محددة
ً
 .تحقيقها وفقا

 أهميتها

 أنها ترجمة فعلية لجميع إجراءات القياس والتقويم التي أجري  للطالب ملعرفة نقاط القوة واالحتياج لديه. (1

 ي االحتياجات الخاصة وتدريبه.تصاصات املختلفة لتربية الطالب ذى حشد الجهود التي يبذلها ذوو االخأنها تعد وثيقة مكتوبة ت دي إل (2

 أنها تعمل على إعداد برامج سنوية للطالب في ضوء احتياجاته الفعلية. (3

 أنها ضمان إلجراء تقييم مستمر للطالب واختيار الخدمات املناسبة في ضوء ذلك التقييم. (4

 يد مس وليات  ل مختص في تنفيذ الخدمات التربوية الخاصة.أنها تعمل على تحد (5

 أنها ت دي إلى إشراك والدي الطفل في العملية التربوية ليس بوصفهما مصدر  (6
ً
 مفيدا

ً
 وإنما أعضاء فاعلين في الفريق متعدد التخصصات.، للمعلومات فقب ا

عد  (7
ُ
 .تهااملقدمة للطفل وفاعلي مة الخدماتءمحك ملسائلة أعضاء الفريق عن مدى مال بم زلةأنها ت

 لجميع حاجات الطفل املعاقأنها  (8
ً
 شامال

ً
 واألهداف التربوية طويلة املدى وقصيرة املدى التي يس ى البرنامج التربوي الفردي إلى تحقيقها.، تقدم تقريرا
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 مكوناتها

 أهمها: ،تشتمل الخطة التربوية الفردية على عدد من العناصر األساسية

 سومه وتواريخ موويالدهموة: وهوي مجموعوة مون املعلوموات العاموة التوي يمكون االسوتفادة منهوا فووي إعوداد الخطوب التعليميوة أو اسوتخدامها فوي متابعوة حالوة الطفول مثول: ااملعلوموات العا ،

، باإلضووافة إلووى أسووماء أعضوواء فريووق التقيوويم (لبرنووامجاملعهوود أو ا، املركووز) ووتوواريخ التحاقووه بوو، والسوونة الدراسووية الحاليووة، ومسووتوى شوودة هووذه اإلعاقووة لديووه، ونوووع إعاقتووه، وجتسووه

 وتاريخ إجراء هذه االختبارات.

 .الخطوووات التووي تموور بهووا عمليووة قيوواس مسوووتوى و  مسووتوى األداء الحووالي للطفوول فووي شووتى املجوواالت والووذي يتحوودد موون نتووائج تقيوويم الطفوول علووى االختبووارات املختلفووة التووي أجريوو  لووه

 األداء الحالي للطفل:

o لى الطفل.إالتعرف السريع  مرحلة 

o .مرحلة التقييم الدقيق 

  التعوووورف إلووووى لتحديوووود هوووذه األهووووداف يتطلووووب موووون فريوووق العموووول و التووووي سوووويتم العمووول بهووووا مووووع الطفوووول فوووي هووووذه الخطووووة. ( األهووووداف السوووونوية واألهوووداف التعليميووووة)األهوووداف التربويووووة

 منها ما يلي: ،املن   إلى أسباب عدةترجع أهمية أهداف و ، الذين سيعد لهم هذا البرنامج الطالبخصائص 

 توجيه الجهود التربوية املبذولة نحو الوجهة الكحيحة في املن  . .1

 والوسائل التعليمية واألنشطة التعليمية املناسبة له.، وطرق تدريسه هوخبرات تساعد على اختيار محتوى املن   .2

 وقدرة املعلم على تنفيذه بشكل صحيح.، ن   ونجاحهمعايير يمكن من خاللها الحكم على مدى كفاءة املبوصفها تستخدم  .3

 :أنواع األهداف التعليمية 

o  .األهداف بعيدة املدى 

o .األهداف قصيرة املدى 

 :مووون املهوووارات ودرجوووة كبيووورة مووون املعرفوووة العميقوووةأيجوووب  اتخووواذ القووورار مووون قبووول فريوووق التقوووويم 
ً
 واسوووعا

ً
والنفسوووية ، ئيوووةفاأللفوووة بالخصوووائص النما، ن يمتلوووك فريوووق التقوووويم تنوعوووا

 لفريوق التقوويم أن يكوون علوى معرفوة ب
ً
. ومون املهووم أيضوا

ً
 الخصوائص نفسوها لودى األطفوال العوواديين.والطبيوة والتربويوة للطوالب ذوي اإلعاقوة فوي فئوات اإلعاقوة املختلفوة تعتبور واجبوا

موون ثالثوووة  الفريووق األسووواس ويجووب أن يتوووألف، علوووى تحديوود أنشوووطة فريووق التقوووويميوووين يقومووون بالعموول نيجووب أن يضوووم فريووق التقوووويم فووي الحووود األدنووى مووون ثالثووة إلوووى سووتة مهكمووا 

 ومدير املدرسة.، واألخصائي الطبي، وأخصائي التواصل، واألخصائي النفس ي املدرس ي، واألخصائي التربوي ، أعضاء يمثلون مصدر التحويل

   إلى ضرور 
ً
 القيام بعملية جمع البيانات بفعالية وقد أشاروا أيضا

ً
 تباع اإلجراءات التالية:او ، ة االحتفا  بسجل لجميع اجتماعات وأنشطة فريق التقويمأخيرا

o  .إدراك املشكلة 

o .استكشاف البدائل 

o .اختيار الحل 
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: الخطة التعليمية الفردية
ً
 .ثانيا

 تعريفها
 أساسووي

ً
 تعتبوور الخطوووة التعليميووة الفرديوووة جوووزءا

ً
هوووي الجووزء الثووواني والعملووي فوووي البرنوووامج التربوووي الفوووردي حيوووث و ، ربويووة الفرديوووةومرحلوووة مهموووة موون مراحووول تكوووين وتصوووميم الخطوووة الت ا

 .تحتوي على هدف واحد فقب من األهداف التربوية الواردة في الخطة التعليمية من أجل تعليمه للطفل

 مكوناتها

 معلومات عامة عن الطفل املعاق
الهدف التعليمي بعد صيافته بعبارات 

 سلوكية

املن   أو املقاس الذي صي  رقم الفقرة في 

 منه الهدف التعليمي

األهداف التعليمية الفرعية والتي يتم 

 ألسلوب 
ً
تحليلها من الهدف التعليمي وفقا

 تحليل املهمات

، األدوات الالزمة لتحقيق الهدف التعليمي

 
ً
 وهذه األدوات قد تكون محددة سلفا

 أو يترك للمعلم تحديدها

ستخدمه األسلوب التعليمي الذي سي

املعلم ويجب أن يكون هذا األسلوب 

 عن طرق تعدي
ً
 السلوك لالتعليمي منبثقا

 أسلوب تبلي  املعاق بتتائج عمله أسلوب التعزيز

 املحتوى 

 تعريفه
داني، املعرفوووي، املهوووواري( )الوجووووويجوووب أن يووووتم اختيوووار املحتووووى ، مجموعوووة الخبووورات واألنشووووطة واملواقوووف التعليميوووة التووووي يوووتم تحقيوووق األهووووداف التعليميوووة موووون خاللهوووا

 ملعايير وإجراءات خاصة
ً
 .واألنشطة املختلفة املرتبطة به وفقا

اختيار 

 املحتوى 

 هإجراءات اختيار 
الووذي يعموول علووى تحقيووق األهووداف املحووددة للموون   بصووورة مناسووبة  )الوجووداني، املعرفووي، املهوواري( يقصوود باختيووار املحتوووى تحديوود املحتوووى 

 آراء العلماء والخبراء.و ، التحليلو  دراسات املسحية.ال، بناء على ومالئمة

 هوسائل اختيار 

 آراء الخبراء: والخبير هو الشخص املتخصص في مجال معين ولديه خبرة ودراية تامة و افية بهذا املجال. .1

 أساسالتحليل: ويقصد به تحليل ومالحظة األنشطة واملهارات الكتشاف األنشطة والعمليات التي يمكن تصتيفها  .2
ً
 الختيار املحتوى. ا

والتي تساعد علوى اختيوار املحتووى املالئوم للطوالب فوي ، املسح: ويقصد به مسح البحوث والدراسات السابقة التي عمل  في مجال معين .3

 هذا املجال.

 رهمعايير اختيا

 الطالبمعايير متصلة بحاجات  معايير تتعلق بعملية التعلم معايير تتعلق بقيمة املحتوى 

 صلة املحتوى باألهداف. .1

 صدق املحتوى وأهميته. .2

 .الفروق الفرديةو ، الطالبميول  .1

 .تعدد األهدافو ، الواقعية .2

 القابلية للتعليم. .3

 االستمرار والتنظيم. .4

 قدراتهم واستعداداتهم. .1

 ميولهم ودوافعهم. .2

م. .3
ّ
 قابليتهم للتعل

 تنظيمه
كما يعمل تنظيم محتوى املن   على تحقيق األهداف التالية: ، وبدون هذا التنظيم تفشل عملية التعلمي دي التنظيم الجيد ملحتوى املن   إلى تعلم أك ر فائدة 

 النمو في التعلم، التدرج في التعلم، السهولة في التعلم، السرعة في التعلم
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 طريق تنظيم املحتوى ومبادئه معايير التنظيم الفعال ملحتوى املن  

مبتيوووة علوووى  الطالووبن الخبووورة الحاليووة التوووي يكتبهوووا التتووابع: ويقصووود بووه أن تكوووو  .1

 لخبراته املستقبلية.
ً
 أساس الخبرات السابقة وتكون أساسا

التكاموووول: ويقصوووود بووووه الووووربب بووووين املجوووواالت املختلفووووة فووووي املوووون   مثوووول ربووووب مووووا  .2

 يتعلم في العلوم بما يتعلم في الج رافيا والتربية اإلسالمية.

والتنظوووويم الجيوووود للموووون   يسوووواعد ، مسووووتمرةاالسووووتمرارية: الووووتعلم عمليووووة نمووووو  .3

 ة في املن  .التكرار الرأس ي للمفاهيم الرئيس ويقصد باالستمرار ، على النمو

التووووووووازن: يتطلوووووووب التنظوووووووويم املتووووووووازن ملحتووووووووى املوووووووون   تنووووووووع التشووووووواطات التووووووووي  .4

، وكووووووذلك التوووووووازن بووووووين العموووووول الفووووووردي والعموووووول الجموووووواعي، يمارسووووووها املووووووتعلم

لعمووووووول املرهوووووووق وفتووووووورات الراحوووووووة والتووووووووازن بوووووووين املوووووووواد والتووووووووازن بوووووووين فتووووووورات ا

 الدراسية ذاتها.

املرونة: ويقصود بهوا أن يعطوي هوذا التنظويم لكول مون املوتعلم واملعلوم الحوق فوي  .5

 لظروفهما وطبيعة البيئة وإمكاناتها.
ً
 تطويع املحتوى وطريقة تدريسه وفقا

 ملحتوى املن   ما يلي:
ً
 من أك ر التنظيمات شيوعا

 ا :
ً
وموون ، يقوووم علوى التوودرج موون املحسووس إلووى املعنوووي  لتنظويم املنطقووي:أوال

، وموووون الجووووزء إلووووى الكوووول، وموووون البسوووويب إلووووى املعقوووود، املعووووروف إلووووى املجهووووول 

 وكذلك التتابع الزمني.

 :التنظوووووويم السوووووويكولو ي :
ً
حيووووووث توضووووووع ، اهوووووتم هووووووذا التنظوووووويم بووووواملتعلم ثانيوووووا

 مليووول 
ً
ر الطفوول فوي هوذا التنظوويم ولوذلك يعتبوالطوالب، املوادة الدراسوية وفقوا

أموووا شوووكل املوووادة أو ترتيبهوووا فوووال ، وحاجاتوووه هوووي محوووور االهتمووام، هووو األسووواس

 اهم بقدر اتفاقه مع هذه الحاجات.
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31 

 دقيقة
 نموذج خطة فردية  3/1/4 

 

 . .. أختي املشاركة.أخي املشارك

 التالي: 5/2/2تعاون مع زمالئك في املجموعة اطلع على التقرير املعّد عن حالة الطالب في التشرة بال
ً
 لخطة تعليمية مراعيا

ً
 مبدئيا

ً
 ثم ضع تصورا

  الهدف التعليمي بعد صيافته بعبارات سلوكيةتحديد. 

 رقم الفقرة في املن   أو املقاس الذي صي  منه الهدف التعليمي. 

 ألسلوب تحليل املهماتاألهداف التعليم 
ً
 .ية الفرعية والتي يتم تحليلها من الهدف التعليمي وفقا

 أو يترك للمعلم تحديدها، األدوات الالزمة لتحقيق الهدف التعليمي 
ً
 .وهذه األدوات قد تكون محددة سلفا

  عن طر 
ً
 .السلوك لق تعدياألسلوب التعليمي الذي سيستخدمه املعلم ويجب أن يكون هذا األسلوب التعليمي منبثقا

 أسلوب التعزيز. 

 أسلوب تبلي  املعاق بتتائج عمله. 
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31 

 دقيقة
 نموذج خطة فردية  3/1/4 

 

: معلومات عن املدرسة
ً
 أوال

 إدارة التربية والتعليم نوع املدرسة املرحلة الدراسية اسم املدرسة

 املبرز املكتب األحساء اإلدارة  فصل دمج  فصل خاص  معهد ابتدائي عبدالعزيز عمر بن

: معلومات عن الطالب
ً
 ثانيا

 الجتس حسن بن علي عبدهللا اسم الطالب
تاريخ   ذكر

 امليالد

 العمر سنة شهر يوم

 الزمني

العمر   سنة

 العقلي

5 
 سنوات

 العام الدراس ي

 هو1434/1435  شهر هو1425 5 15  أنثى

  املالحظات 3 ترتيبه في األسرة 7 عدد أفراد األسرة يعيش مع والديه الحالة األسرية

 أة.تتمثل في الحذف واإلبدال والتأت ةوأيضا لديه مشكالت كالمي، لديه أعاقه فكريه بسيطة تلقي خدمات التربية الخاصة واملساندةأسباب 

 :
ً
 (الطالبجوانب القوة والضعف لدى ) بطالتحديد مستوى األداء الحالي للثالثا

ام
لع
ء ا
ذ ا

ال
 

  املالحظات سنوات 5 العمر العقلي 62 درجة الذ اء

   واألعداد.، املقصف املدرس ي( ولكن فير قادر على تذكر الحروف ال جائية، املدرسية )الصف ئةقادر على تذكر بعج األسماء في البي التذكر

 .ولكن يصعب عليه التركيز على بعج املهمات الطويلة كمهارات الجمع والطرح، املهمات القصيرة قادر على االنتباه لبعج االنتباه

 اإلدراك
 ، وفيوور قوووادر علووى تحديوود موضوووع الكلمووة فووي الجملوووةتميووز األشوووكال الهندسووية عوون بعضوووها،  قووادر علووى التفريوووق بووين الخصووائص التوووي

ً
فيووور قووادر علووى التميوووز بووين الحوووروف  وأيضووا

 خ(.، ح، املتشابهة )ج

 الجانب العاطفي واالجتماعي

  الطالبعالقة  بأقرانهالطالب عالقة 
ً
 .ةنشطل واضح وال يشارك معهم في األبشك ل ومنطوٍ منعز  علي بأقرانه ضعيفة فهو دائما

قته مع معلميه عال

 ةاملدرسفي وفيرهم 
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 والسلوكية املهارات الشخصية

 الجانب األ اديمي
فيور . مثوال: الطالوبوالطرق التدريسية املفضول اسوتخدامها موع لخ، إ الكتابة،...و الرياضيات، و راءة،  الق ة عد ة اديميأطالب في مهارات عف للتتضمن جوانب القوة والض

 أو ، الحروف ال جائيةة قادر على قراء
ً
 ها.اد وطرحجمع األعدعلى لكنه فير قادر  21 -1قادر على معرفة األعداد من و ، الكلمات ةت جئعلى فير قادر  يضا

 الجانب الصحي

. ن وجودتإثارهوا الجانبيوة آالعالجوات التوي يتناولهوا الطالوب و و ، والحالوة الجسومية، واملهوارات الحركيوة الكبيورة والدقيقوة، السوم يو ، تتضمن املعلومات عن الجانب البصري 

 البصر: يعاني ضعف مثال:
ً
إلوى ، وال يحتواج ةالسومع: الطالوب قدراتوه السومعية جيود .نواء علوى توصوية الطبيوب)النظوارات( بة ما جعله يستخدم معينوات بصوريوهو في البصر  ا

  بناء على توصية الطبيب.ة أي معينات سمعي

 الجانب الحر ي
 بي ي. الطالب يعاني مشكالت في املهارات الحركية الكبيرة تتمثل في املشية املقصية بناء على توصية أخصائي العالج الط :املهارات الحركية الكبيرة

 املهارات الحركية الدقيقة: الطالب يعاني قصور 
ً
 توصية أخصائي العالج الوييفي.  وإمساك القلم بشكل صحيح بناء على، في القدرة على قص األوراق ا

 الجانب التواصلي
 الطالوب لديوه مشوكالت . مثال: والطالقة، الجهاز الصوتي، / تركيب الجملة، بناءهارات الل ة التعبيريةموصف 

ً
 فوي الل وة التعبيريوة تتمثول فوي حوذف بعوج الحوروف فهوو موثال

 
ً
 ولكنه قادر على تركيب الجمل.، من طيارة ينطق يارة بدال

 .البصق، مع زمالئه تتمثل في الضرب ةالطالب يظهر سلوكيات عدواني الجانب السلو ي

 .واأل ل والشرب بشكل مستقل، قادر على تنظيف نفسه الجانب الشخ  ي

 ى جوانب أخر 
حوود مطوواعم الوجبووات السووريعة أااللتحوواق بمهنووة مضوويف )جرسووون( فووي فووي الطالووب يرفووب . مثووال: وصووفها فووي البرنووامج التربوووي الفووردي ةأي جوانووب أخوورى يوورى الفريووق أهميوو

 .بد من تقديم الخطة االنتقالية له لذلك ال

العالجات التي يتناولها 

ثارها الجانبية آالطالب و 

 ن وجدتإ

 يستخدم بخاخ
ً
 عند للربو  ا

ً
  الساعة الثامنة صباحا

ً
 عليه. ةوال يوجد أعراض جانبي ،الطبيب ةبناء على توصي يوميا

 عالقة بالتقييمتوضيحات ذات 

 .للذ اء (وكسلر)اختبار في  (62)حصل الطالب على درجة  .1

  (فايالند)يهر مقياس أ .2
ً
 .جتماعيةاملهارات اال و ، في مهارات العناية بالذاتلديه  للسلوك التكيفي قصورا

 الفناء امل، الطابور الصبااي، عبر بيئات مختلفة )الصف الطالب ةتم مالحظ .3
ً
 .تم مقابلة الوالدين درس ي( وأيضا

املوضع التربوي 

 طالباملالئم لل
 .ي الفصل العاديفصل عادي مع أقرانه العاديين مع تقديم الدعم الالزم له من خالل تكييف وتعديل املن   وفيرها من األمور الداعمة لنجاحه ف
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 دقيقة
 لبرنامج التربوي الفرديفريق العمل في ا  3/1/5 

 

 . .. أختي املشاركة.أخي املشارك

 وذج التالي:بالتعاون مع زمالئك في املجموعة حّدد مهام ومس وليات فريق العمل في البرنامج التربوي الفردي، وفق النم
 

 مهامه ومس ولياته في الفريق العضو

سة
در
امل
ل 
خ
دا

 

  املدير

  معلم الصف الخاص

  معلم فرفة املصادر

  معلم الصف العادي

  املرشد الطالبي

سة
در
امل
ج 
ار
خ

 

  املعلم املستشار

  املعلم املتنقل

  أخصائي التشخيص

  األخصائي االجتماعي

  الكالمأخصائي عالج النطق و 

  أخصائي العالج الطبي ي

  أخصائي العالج الوييفي

  أخصائي البصر

  أخصائي السمع

  الطبيب

  األمور  ءأوليا
 

 3/1/5اطلع على التشرة العلمية 
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21 

 دقيقة
 لبرنامج التربوي الفرديفريق العمل في ا  3/1/5 

 

 لبرنامج التربوي الفرديفريق العمل في ا

  وتحديووود ، ذوي الحاجووات الخاصووةالتعوورف إلوووى فوووي البرنووامج التربوووي الفووردي مووون فريووق متعوودد التخصصوووات وهووذا الفريووق يتوويح الفووورص ألعضووائه للعموول التعووواوني موون أجوول العموول يتكووون فريووق

 مختلفوووة تسووو ى لتحقيوووق أهوووداف مختلفوووة مثووول: تحديووود األهليوووة لخووودمات يو ، ن إليهووواالتعليميوووة املناسوووبة والخووودمات املسووواندة التوووي يحتووواجو م أوضووواعه
ً
أخوووذ فريوووق العمووول فوووي هوووذا امليووودان أشوووكاال

 .وفير ذلك، واختيار وتعديل األدوات التعليمية، وتقييم برامج التربية الخاصة، التربية الخاصة

 وكوووذلك تقيووويم مووودى ، ووضوووع هوووذه الخطوووب موضوووع التنفيوووذ، عمووول اهووودف إلوووى التخطووويب لووودمج ذوي الحاجوووات الخاصوووةفوووإن فريوووق ال، عنووود تعلووويم ذوي الحاجوووات الخاصوووة فوووي املووودارس العاديوووة

ديوود وتح، تعووديل البرنوامج التربوووي العووادي لتلبيووة حاجووات ذوي الحاجووات الخاصووة :واتخوواذ القوورارات التربويوة املتعلقووة بووذوي الحاجووات الخاصووة مثوول، متهوا وفاعليتهووا واقتووراح سووبل تطويرهوواءمال

 .مة هذا البرنامج وسبل إجراء التعديالت الالزمة عليهءوكيفية التحقق من مدى مال، وكذلك تحديد من سينفذه، البرنامج املناسب للطفل املعاق

 يوة والنطوق والل وة والقيواس السوم ي والبصوري تتمثل طبيعة عمول الفريوق متعودد التخصصوات الوذي يعمول فوي البرنوامج التربووي الفوردي فوي إجوراء تقودير للخصوائص التعليميوة والنفسوية والطب 

 .والتأكد من حصوله على الخدمات الالزمة بما يتناسب مع قدراته، لدى الطفل املعاق والتي تهدف إلى تحديد جوانب القوة وجوانب االحتياج لديه

 .وهي برامج مكتوبة لجميع الطالب املعاقين الذي يحصلون على خدمات التربية الخاصة، تطوير واستعراض ومراجعة الخطة التربوية الفردية أو البرامج التربوية الفردية املس وليات
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 املهام

 تحديد أعضاء هذا الفريق الذين سيقومون بإعداد البرنامج التربوي الفردي للطالب. .1

 استعراض نتائج التقييم. .2

 تحديد املستويات الحالية لألداء التربوي. .3

 املناسبة.تحديد واختيار األهداف السنوية  .4

5. .
ً
 تصميم املكان املالئم للتعليم في بيئة أقل تقييدا

 تحديد خطوات تنفيذ الخطة التربوية الفردية. .6

 تطبيق البرنامج التربوي الفردي. .7

 تطوير خطة التقويم. .8

 .الطالبتحديد طريقة تقديم تقرير للوالدين عن تقديم  .0

 متابعة خطة إعادة التقييم. .11

 األعضاء

 عاقة.الطالب ذوي اإل  اوالد (1

 أحد معلمي التعليم العام على األقل. (2

 أحد معلمي التربية الخاصة على األقل الذين يقدمون تعليم (3
ً
 خاص ا

ً
 للطالب. ا

 لإلشراف على تقديم خدمات التربية الخاصة (4
ً
 وعلى علم باملن   العام.، ممثل للمنطقة التعليمية املحلية على أن يكون م هال

 تائج التقييم.أحد األشخاص الذي يمكنه ترجمة ن (5

 ن في املنطقة التعليمية املحلية نيابة عن الطالب.و ن واملس ولان يختارهم الوالدو خبراء آخر  (6

 الطالب نفسه. (7

 لطبيعووة وحووودة املشووكلة تولكووون عوودد وتخصصووات أعضووواء هووذا الفريووق عوودة، يتشووكل فريووق العموول فوووي البرنووامج التربوووي الفوووردي موون تخصصووات 
ً
وكميووة املعلوموووات ختلوووف موون حالووة إلووى أخووورى وفقووا

 ، الالزمة لتقرير أهلية الطالب لخدمات التربية الخاصة وكتابة برنامجه التربوي الفردي
ً
 :ما يتكون الفريق من التخصصات التالية وفالبا

 مهامه ومس ولياته في الفريق العضو

سة
در
امل
ل 
خ
دا

 

 املدير
وتووفير األعوداد الكافيوة ، على نحو يسمح بتوفير الوق  الكوافي للتخطويب والتعواون بوين أعضواء الفريوقتنظيم اليوم الدراس ي ، و العقبات تذليلبيقوم بدور قيادي وداعم 

 .وتوفير مصادر الدعم واإلمكانيات الالزمة لتحقيق أهداف هذا البرنامج، من مساعدي املعلمين وتحديد دور  ل عضو من أعضاء الفريق

معلم الصف 

 الخاص

، حيث يقوم هذا املعلم بتعليم األطفال ذوي الحاجات الخاصة الذين ال يستطيعون تلقي تعليمهم فوي صوفوف التعلويم العوام، ية الخاصةوهو املعلم املتخصص في الترب

 15ويعمل املعلم الواحد مع حوالي )
ً
 .من ذوي الحاجات الخاصة ( طفال
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معلم فرفة 

 املصادر

 للطفل ذ
ً
 خاصا

ً
صادر وذلك عندما ال يستطيع هذا الطفل تعلوم بعوج املهوارات األ اديميوة فوي الصوف العوادي مثول مهوارات الحاجات الخاصة في فرفة امل ييقدم تعليما

 .ثم يعود بعدها الطفل إلى الصف العادي ليواصل تلقي تعليمه مع األطفال العاديين، الحساب أو القراءة أو الكتابة

معلم الصف 

 العادي

جموع معلوموات كثيورة ومفيودة عون جوانوب القووة والضوعف فوي أداء األطفوال ذوي الحاجوات  ج التربوي الفردي ألنه يسوتطيعيق البرناميستطيع تقديم دعم كبير لجهود فر 

بشكل فعوال  ون صعوبات خاصة فيها، ولذلك فإنه يسهموخبراتهم السابقة واملجاالت التي يواجههم في الصف العادي، كما أنه يعرف استجابات وجودهمالخاصة أثناء 

 .إليها ة والخدمات املساندة التي يحتاجوتقرير الخدمات التربوي، الطفل وتقييمه في إحالة

 املرشد الطالبي
فووي منظومووة الخوودمات التربويووة  اإلرشوواد عنصوور مهووم. و يعتبوور أحوود األعضوواء املهمووين فووي فريووق البرنووامج التربوووي الفووردي فووي موودارس التعلوويم العووام التووي يوجوود بهووا بوورامج دمووج

 عندما ترافق اإلعاقة صعو واملساندة لل
ً
 .بات ومشكالت اجتماعية وانفعاليةطلبة ذوي الحاجات الخاصة وخصوصا

سة
در
امل
ج 
ار
خ

 

املعلم 

 املستشار

ل الطورق إال أنوه يقودم للمعلوم العوادي االستشوارات التوي تتعلوق بتعودي  على الرفم من أنه ال يقدم الخدمات التعليمية بطريقوة مباشورة لألطفوال ذوي الحاجوات الخاصوة

وقد يعمل هذا املعلوم فوي مدرسوة ، ولذلك يجب أن يتمتع املعلم املستشار بخبرة واسعة وكفاءات فنية جيدةالتربوية،  همحاجاتب والوسائل التعليمية لكي تلبي واألسالي

 في التربعدة، واحدة أو في مدارس 
ً
 في مجال واحد من مجاالت التربية الخاصة أو متخصصا

ً
 .ية الخاصة بشكل عاموقد يكون متخصصا

 املعلم املتنقل
، وقوود يعمووول هووذا املعلوووم موووع األطفووال بشوووكل فوووردي أو ضوومن مجموعوووات صووو يرة، املووودارس العاديوووةعووودد موون م الووودعم التعليمووي لألطفوووال ذوي الحاجوووات الخاصووة فوووي قوودي

 ما يتم اعتماد نموذج التعليم املتنقل في املدارس التي ال يوجد فيها أعداد كبي
ً
 .رة من األطفال ذوي الحاجات الخاصةوفالبا

أخصائي 

 التشخيص
 يجب أن يكون أخصائي التشخيص أخصائي
ً
 نفسي ا

ً
 .وعلى دراية تامة بكيفية تطبيق وتفسير نتائج االختبارات واملقاييس النفسية والتربوية املختلفة ا

األخصائي 

 االجتماعي

جمووع املعلومووات عوون طبيعووة املشووا ل الحياتيووة التووي و ، ع معلومووات عوون مراحوول وتوواريخ تطووور إعاقووة الطفووليسووهم فووي تحديوود مسووتوى األداء الحووالي للطفوول موون خووالل جموو

 .يواجهها الطفل في حياته اليومية والتي ت ثر على توافقه االجتماعي

أخصائي عالج 

 النطق والكالم

بهووا تشووخيص وتقيوويم االضووطرابات النوعيووة املتعلقووة بالل ووة والكووالم وخاصووة تلووك  يقوووم بوودور مهووم فووي تحديوود مسووتوى األداء الحووالي للطفوول وموون أهووم األعمووال التووي يقوووم

 .املرتبطة بالل ة االستقبالية أو الل ة التعبيرية

أخصائي العالج 

 الطبي ي

 موا إذا  ووان هوذا الطفوول يعواني  جووز التعوورف إلووى تحديود مسووتوى األداء الحوالي للطفوول املعواق فووي مون أهووم املهوام التووي يقووم بهووا 
ً
 بوودني ا

ً
ومسوتوى هووذا العجوز إن وجوود وموودى  ا

 .مهارة التقاط األشياء والجلوس ورفع األشياء والتنقل ووضع األشياء :تأثيره على الجانب األ اديمي للطفل وتحديد األنشطة الوييفية الالزمة للطفل مثل

أخصائي العالج 

 الوييفي
 .لضرورية للحياة اليوميةيختص العالج الوييفي بتنمية ومساندة الويائف واملهارات ا

أخصائي 

 البصر

يبقوى مون قودرة بصورية لودى ومون أهوم موا يقووم بوه هوو تقيويم البصور لودى األطفوال ذوي الحاجوات الخاصوة وتووفير األنشوطة واملوواد املالئموة مون أجول االسوت الل األمثول ملوا 

 .الطفل
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أخصائي 

 السمع

 ومسوووواعدتتعلووووق بوووواألجهزة الالزمووووة ملسووووايقوووودم فووووي البرنووووامج التربوووووي الفووووردي اإلرشووووادات التووووي 
ً
يووووة والجسوووومية علووووى مواجهووووة الصووووعوبات املعرفته عدة الطفوووول املعوووواق سوووومعيا

 .والحسية التي تواجهه

 الطبيب
لتربيووة إلووى احاجتووه  لجوانووب الطبيووة واملرضووية املرتبطووة بإعاقووة الطفوول والتووي أدت إلووىايقوووم بوودور مهووم فووي تحديوود مسووتوى األداء الحووالي للطفوول وذلووك موون خووالل تحديووده 

 .الخاصة

 أولياء األمور 
در للمعلومووات عوون قوودرات تقوووم األسوورة بوودور بووال  األثوور فووي تحديوود مسووتوى األداء الحووالي للطفوول موون خووالل املعلومووات املهمووة التووي تقوودمها لفريووق العموول ألنهووا أفضوول مصوو

 .هطفلها وحاجات
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:  االنتباهفرط الحركة وتشت  

 (.. 1/2الستخدام البطاقات )امللحق 

 :تسجل فقب مقاطع سلوك الطفل

q7c-https://www.youtube.com/watch?v=8ylIl8T 

 :التدخل املبكر والتشخيص

JYdLZs-https://www.youtube.com/watch?v=1GIx 

https://www.youtube.com/watch?v=qECiqhvcWzI 

 https://www.youtube.com/watch?v=zgklMmsJRyo 

https://www.youtube.com/watch?v=UOWbNWw3ynw 

https://www.youtube.com/watch?v=d_jCG9gNbcw 

https://www.youtube.com/watch?v=xOvHry0qpBE 

https://www.youtube.com/watch?v=QDsSqSpT7tI 

HTwydO7Ihttps://www.youtube.com/watch?v=Qgn 

https://www.youtube.com/watch?v=dM9L0T_YFgg 

https://www.youtube.com/watch?v=u82nzTzL7To 

 :تشخيص وعالج فرط الحركة وتشت  االنتباه

mqpdomdnH4-https://www.youtube.com/watch?v= 

 :تطبيق التقنية مع طالب التوحد

https://www.youtube.com/watch?v=gCEHVpztT2k 

 :حركة وتشت  االنتباهفيلم أسباب فرط ال

https://www.youtube.com/watch?v=s4IdEVAakak 

 :فيلم مقترحات عالج فرط الحركة وتشت  االنتباه

ch?v=X2rWHFsRgYQhttps://www.youtube.com/wat 

https://www.youtube.com/watch?v=8ylIl8T-q7c
https://www.youtube.com/watch?v=8ylIl8T-q7c
https://www.youtube.com/watch?v=1GIx-JYdLZs
https://www.youtube.com/watch?v=1GIx-JYdLZs
https://www.youtube.com/watch?v=qECiqhvcWzI
https://www.youtube.com/watch?v=qECiqhvcWzI
https://www.youtube.com/watch?v=zgklMmsJRyo
https://www.youtube.com/watch?v=UOWbNWw3ynw
https://www.youtube.com/watch?v=UOWbNWw3ynw
https://www.youtube.com/watch?v=d_jCG9gNbcw
https://www.youtube.com/watch?v=d_jCG9gNbcw
https://www.youtube.com/watch?v=xOvHry0qpBE
https://www.youtube.com/watch?v=xOvHry0qpBE
https://www.youtube.com/watch?v=QDsSqSpT7tI
https://www.youtube.com/watch?v=QDsSqSpT7tI
https://www.youtube.com/watch?v=QgnHTwydO7I
https://www.youtube.com/watch?v=QgnHTwydO7I
https://www.youtube.com/watch?v=dM9L0T_YFgg
https://www.youtube.com/watch?v=dM9L0T_YFgg
https://www.youtube.com/watch?v=u82nzTzL7To
https://www.youtube.com/watch?v=u82nzTzL7To
https://www.youtube.com/watch?v=-mqpdomdnH4
https://www.youtube.com/watch?v=-mqpdomdnH4
https://www.youtube.com/watch?v=gCEHVpztT2k
https://www.youtube.com/watch?v=gCEHVpztT2k
https://www.youtube.com/watch?v=s4IdEVAakak
https://www.youtube.com/watch?v=s4IdEVAakak
https://www.youtube.com/watch?v=X2rWHFsRgYQ
https://www.youtube.com/watch?v=X2rWHFsRgYQ
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http://www.youtube.com/watch?v=OM1Gu9KXVkk 

https://www.youtube.com/watch?v=LtDzkSa_wlQ 

 :ت الخاصةلتواصل مع ذوي االحتياجامهارات ا

rpg-https://www.youtube.com/watch?v=cZ8lgDG 

 :القراءة املوجهة لذوي االحتياجات الخاصة

https://www.youtube.com/watch?v=YSRN860RRpA 

 :فيلم مدبل  صعوبات التعلم

https://www.youtube.com/watch?v=tR_Id20NK28 

( 
ً
 ( تنظيم بيئة التعلم لذوي االحتياجات الخاصة )يقترح ترجمة بعج املواد املتشورة وتوييفها في الحقيبة(.ASCDرابب مهم جدا

http://www.pinterest.com/search/pins/?q=special%20needs%20classroom&rs=ac&len=13 

 نموذج خاص للدمج الشامل )أبويبي( البرنامج الفردي.

https://www.youtube.com/watch?v=p5AAdHKVYMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OM1Gu9KXVkk
http://www.youtube.com/watch?v=OM1Gu9KXVkk
https://www.youtube.com/watch?v=LtDzkSa_wlQ
https://www.youtube.com/watch?v=LtDzkSa_wlQ
https://www.youtube.com/watch?v=cZ8lgDG-rpg
https://www.youtube.com/watch?v=cZ8lgDG-rpg
https://www.youtube.com/watch?v=YSRN860RRpA
https://www.youtube.com/watch?v=YSRN860RRpA
https://www.youtube.com/watch?v=tR_Id20NK28
https://www.youtube.com/watch?v=tR_Id20NK28
http://www.pinterest.com/search/pins/?q=special%20needs%20classroom&rs=ac&len=13
http://www.pinterest.com/search/pins/?q=special%20needs%20classroom&rs=ac&len=13
https://www.youtube.com/watch?v=p5AAdHKVYMI
https://www.youtube.com/watch?v=p5AAdHKVYMI
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 بطاقة مالحظة )تشخيص( أعراض ضعف االنتباه لدى الطالب( 1امللحق )

: عدم قدرة الطالب على التركيز أثناء الحصة الدراسية.
ً
 يقصد الباحث بضعف االنتباه إجرائيا

 ( في الحقل أمام اإلجابة املناسبة.لسلوكية والعقلية  ير ى اإلجابة عن األسئلة التالية بدقة وموضوعية، بوضع عالمة )لتشخيص حالة الطالب األ اديمية وا

  السلوكيات التي تظهر على الطالب م
ً
  أبدا

ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
  فالبا

ً
 دائما

      يعاني صعوبة في االنتباه لتفاصيل األشياء  .1

      التي ي داها ال يركز انتباهه في األعمال  .2

      يجد صعوبة في اإلنصات ملحدثه  .3

 ما  .4
ً
      ال يتمكن من تتبع خطوات العمل املطلوبة إلنجازه شيئا

      يفشل في إنهاء األعمال التي يكلف بها  .5

      يجد صعوبة في ترتيب املهام واألنشطة املو لة له  .6

7.   
ً
  يتجنب االشتراك في األنشطة التي تتطلب مجهودا

ً
      عقليا

      يفقد أشياء ضرورية للقيام باألعمال واألنشطة املطلوبة  .8

      يتشت  انتباهه بسهولة للمنبهات الخارجية  .0

      يحتاج ملتابعة مستمرة وتذكير باألنشطة واألعمال املطلوبة  .11

 وهو جالس في مقعده  .11
ً
      يتململ كثيرا

      تطلب ذلكيجري في املكان بسرعة في مواقف ال ت  .12

      يتسلق األماكن املرتفعة في مواقف ال تتطلب ذلك، ويجد صعوبة في اللعب بهدوء  .13

      يك ر من الحديث بدون فائدة وبدون سبب  .14

      يجيب عن األسئلة بدون تفكير، وقبل استكمال سماع الس ال  .15

      يجد صعوبة في انتظار دوره في اللعب أو في أي ش يء آخر  .16

      يك ر من العبث في األشياء التي أمامه، وأدواته وأدوات زمالئه أثناء الدرس  .17

 وللخلف( دون سبب  .18
ً
 ويسارا

ً
      يك ر من االلتفات حوله )يمينا

      يتململ وتظهر عليه عالمات اليجر والتذمر أثناء القيام باألعمال واألنشطة  .10

      لس في مقعدهيك ر من التحرك وتحريك يديه ورجليه وهو جا  .21
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 لى انتباه الطالبإ( بطاقة مالحظة للتعرف 2امللحق )

 ( في الحقل أمام اإلجابة املناسبة، واحتساب عدد مرات تكرار السلوك ذاته أثناء الحصةير ى اإلجابة عن األسئلة التالية بدقة وموضوعية، بوضع عالمة )

  السلوكيات التي تظهر على الطالب م
ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
  فالبا

ً
 دائما

 تكرار السلوك أثناء الحصة

1 2 3 4 5 6 7 8 0 11 

               يعبث في أدواته املدرسية  .1

               يتحدث مع زمالئه  .2

               يضع رأسه على املقعد  .3

م  .4
ّ
               ال يشارك في اإلجابة عن أسئلة املعل

5.   ،
ً
، ويسارا

ً
               وللخلف( دون سببيلتف  )يمينا

م  .6
ّ
               يستطيع إعادة ما يتحدث به املعل

               يتحرك في مقعده دون سبب  .7

               يفهم ما يطلب منه  .8

               يشاكس زمالءه أثناء الدرس  .0

               يعبث في أشياء زمالئه  .11

م أثناء ال  .11
ّ
               درسال ينتبه للمعل

               يتشت  انتباهه بسرعة للم ثرات الخارجية  .12
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